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UAB „Alfa Laval“
M.K. Èiurlionio g. 66
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2150 092
UAB ALSTOM Lietuva
Raguvos g. 7
LT-3000 Kaunas
Tel. 8-37 409 440
UAB „Anykðèiø ðiluma“
Vairuotojø g. 11
LT-4930 Anykðèiai
Tel. 8-381 59 165
AB „Druskininkø ðilumos 
tinklai“
Pramonës g. 7
LT-4690 Druskininkai
Tel. 8-313 53 772
UAB „Ekotermijos“ 
servisas
Karo Ligoninës g. 19-2
LT-3000 Kaunas
Tel. 8-37 424 514
UAB „Eenergija“
Odminiø g. 8
LT-2001 Vilnius
Tel. 8-5 2685 989
UAB „Grundfos Pumps“
Smolensko g. 6
LT-2006 Vilnius
Tel. 8-5 2395 430
UAB „Hidora“
Liepkalnio g.178,
LT-2030 Vilnius
Tel. 8-5 2152 036
UAB „Ignalinos šilumos 
tinklai“
Vasario 16-osios g. 41
LT-4740 Ignalina
Tel. 8-386-52 701
AB „Jonavos šilumos 
tinkai“
Klaipëdos g. 8
LT-5000 Jonava
Tel. 8-349 52 189
UAB „Kaiðiadoriø ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 42
LT-4230 Kaiðiadorys
Tel. 8-346 52 557
AB „Kauno energija“
Taikos pr.147
LT-3021 Kaunas
Tel. 8-37 452 259 

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8
LT-5800 Klaipëda
Tel. 8-46 410 850
UAB „Lazdijø ðiluma“
Gëlyno g. 10
LT-4560 Lazdijai
Tel. 8-318 51 839
TÛB „Limatika“
Birutës g. 14
LT-5030 Këdainiai
Tel. 8-347 60 909 
UAB „Litesko“
Jakšto g. 12
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2661 080
UAB „Maþeikiø ðilumos 
tinklai“
Montuotojø g. 10
LT-5500 Maþeikiai
Tel. 8-443 98 171
UAB „Pakruojo šiluma“
Saulëtekio g. 34
LT-5220 Pakruojis
Tel. 8-421 61 139
AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113
LT-5319 Panevëþys
Tel. 8-45 463 525
UAB „Plungës ðilumos 
tinklai“
V. Maèernio g. 19
LT-5640 Plungë
Tel. 8-448 72 077
UAB „Radviliškio šiluma“
Þironø g. 3
LT-5120 Radviliškis
Tel. 8-422 60 872 
UAB „Raseiniø ðilumos 
tinklai“
Pieninës g. 2
LT-4440 Raseiniai
Tel. 8-428 51 951
UAB „Šakiu šilumos tinklai“
Gimnazijos g. 22/2
LT-4460 Ðakiai
Tel. 8-345 60 588
AB „Ðiauliø energija“
Pramonës g. 10
LT-5419 Ðiauliai
Tel. 8-41 591 200 

UAB „Šilumos ûkio 
servisas“
Savanoriø pr. 159a
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2781 877
SPUAB „Ðilutës ðilumos 
tinklai“
Klaipëdos g. 6a
LT-5730 Ðilutë
Tel. 8-441 62 144
UAB „Ðvenèioniø energija“
Vilniaus g. 16a
LT-4730 Ðvenèionys
Tel. 8-387 51 593 
UAB „Tauragës ðilumos 
tinklai“
Prezidento g. 72
LT-5900 Tauragë
Tel. 8-446 62 860
VðÁ Technikos prieþiûros 
tarnyba
Naugarduko g. 41
LT-2600 Vilnius
Tel. 8-5 2131 330
UAB „Utenos šilumos 
tinklai“
Pramonës g. 11
LT-4910 Utena
Tel. 8-389 63 641
Viessmann UAB
Geleþinio Vilko g. 6B
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2683 295
UAB „Vilniaus energija“
Smolensko g. 12
LT-2600 Vilnius
Tel. 8-5 2131 388
UAB „Vilniaus rajono 
šilumos tinklai“
Kranto g. 24
LT-4031 Vilniaus r. 
Nemenèinë
Tel. 8-5 2381 275
AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2107 431

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞINIERIØ 
ASOCIACIJOS NARIØ 
SÀRAÐAS

UAB „Agava“
Gedimino g. 47,
LT-3000 Kaunas
Tel. (8~37) 20 24 10
UAB „Litesko“ filialas 
Alytaus energija
Pramonës g. 9,
LT-4580 Alytus
Tel. (8~315) 7 72 72
UAB „Danfoss“
Smolensko g. 6,
LT-2000 Vilnius
Tel. (8~5) 233 50 66
UAB „Yglë“
Nemenèinës pl. 4,
LT-2016 Vilnius
Tel. (8~5) 276 52 09
AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84,
LT-3021 Kaunas
Tel. (8~37) 45 22 59
AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8,
LT-5000 Klaipëda
Tel. (8~46) 41 08 50
AB „Lietuvos dujos“
Aguonø g. 24,
LT-2006 Vilnius
Tel. (8~5) 261 69 25
AB „Maþeikiø nafta“
Juodeikiai,
LT-5500 Maþeikiø raj.
Tel. (8~443) 9 23 36
UAB „Mikroklimatas“
Goðtauto g. 12 - 421,
LT-2600 Vilnius
Tel. (8~5) 262 01 70

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113,
LT-5319 Panevëþys
Tel. (8~45) 46 35 25
UAB „Partek Paroc“
Savanoriø pr. 124,
LT-2600 Vilnius
Tel. (8~5) 213 31 44
AB „Ðiauliø energija“
Pramonës g. 10,
LT-5419 Ðiauliai
Tel. (8~41) 59 12 00
Ðildymo ir vëdinimo 
katedra, Vilniaus 
Gedimino technikos 
universitetas
Saulëtekio al. 11,
LT-2040 Vilnius
Tel. (8~5) 276 44 53
Ðilumos ir atomo 
energetikos katedra, 
Kauno technologijos 
universitetas
Donelaièio g. 20,
LT-3000 Kaunas
Tel. (8~37) 30 04 45
UAB „Vilniaus energija“
Smolensko g. 12,
LT-2600 Vilnius
Tel. (8~5) 213 13 88
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Šią datą įmonės pradžia reiktų laikyti t ik 
sąlyginai. Tai galėjo būti ir 1900 metai, kai Ch. 
Frenkelio odų fabrike buvo pastatyta pirmoji mieste 
50 kW galios dinamomašina (nuolatinės srovės 
generatorius). Šios įmonės jėgaines tuometinė 
Rėkyvos VRE perėmė 1963 metais. Pradžia galėjo 
būti ir 1913 m. F. Karpio dvare įrengta elektros stotis. 
1922 m. pradžioje Šiaulių savivaldybės derybos su 
Amerikos Lietuvių prekybos akcine bendrove baigėsi 
koncesine sutar timi, kuria tame pačiame F. Karpio 
dvare buvo įsipareigota pastatyti Bačiūnų elektrinę. 
Būtent nuo šios elektrinės darbo pradžios 1923 m. 
lapkričio mėnesį mes ir skaičiuojame savo įmonės 
amžių.

Tas 220 KW galios „Heinrich Lenz“ lokomobilis, 
kūrenamas gretimame durpyne kasamomis durpėmis 
ir 6,3 kV generatorius buvo visos Lietuvos energetikos 
sistemos užuomazga. Tai buvo pirmoji didelė elektrinė 
tuometinėje Lietuvoje, išskyrus lenkų užimtą Vilnių. 
Elektrinę su Šiauliais sujungusi perdavimo linija buvo 
pirmoji Lietuvoje aukštosios įtampos linija. Netrukus 
Bačiūnuose gaminama elektra pasiekė Radviliškį 
ir Panevėžį, o 1932 m. vien Šiaulių miesto gatvių 
apšvietimo tinklai siekė 35 km. Jau 1924 metais 
beveik visos Šiaulių ir Radviliškio įmonės bei dirbtuvės 
savo garo ir vidaus degimo variklius pakeitė elektros 
varikliais, nors energijos kaina ir buvo didelė. Pramonei 
jos kWh kainavo net 1,79 Lt. Būtent dėl didelių kainų 
1932 m. bankrutavus Amerikos Lietuvių bendrovei, 
elektrinės savininke tapo Šiaulių savivaldybė. Energijos 
kainų sumažinimas paskatino vartojimą, kartu ir viso 
miesto ekonomikos plėtrą. Todėl jau 1936 metais 
buvo pradėta galvoti apie dar galingesnės elektrinės 
statybą.

Rėkyvos elektrinė buvo pirmoji, pastatyta savo 
jėgomis naudojant lietuvišką kapitalą. Elektros energija 
pradėta gaminti 1940 m. pabaigoje, o visos elektrinės 
statyba buvo užbaigta tik trys dienos prieš prasidedant 
karui. Nuo naujosios jėgainės nutiestoje elektros 
perdavimo linijoje į Panevėžį buvo sumontuoti pirmieji 
Lietuvoje energijos paskirstymo įrenginiai ir pastotės.

Bačiūnų ir Rėkyvos elektrines darbuotojams pavyko 
apsaugoti nuo hitlerininkų bandymo jas išmontuoti ir 
susprogdinti, tad tik praūžus karo audroms jos jau 
tiekė el. srovę, kurios labai reikėjo beveik visiškai 
sugriautam miestui.

1945 m. buvo įsteigtas Šiaulių energetikos rajonas, 
kuriam priklausė Rėkyvos ir Bačiūnų elektrinės, Šiaulių 
elektros tinklai su Radviliškio skyriumi, Panevėžio 
elektros tinklai su Šeduvos skyriumi ir keletas durpynų. 
1951 m. elektros tinklai tapo savarankiški. Rėkyvos 
elektrinėje buvo sumontuoti nauji katilai, generatoriai 
ir turbinos, nes vis daugiau energijos reikėjo Akmenėje 
statomam cemento kombinatui. 1953 m. elektrinės 
galia pasiekė 11 000 kW. Elektros energija pradėta 
tiekti ir dar vienai stambiai įmonei – Daugėlių statybinių 
medžiagų kombinatui.

1955 m. prasidėjo nauja era įmonės istorijoje 
– nutiesta pirmoji šiluminė trasa į Rėkyvos gyvenvietę. 
Tiesa, pirmųjų vartotojų instaliuotoji galia siekė vos 600 

SUGRÁÞTAME PRIE I�TAKØ
Česlovas Kasputis

AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius

�iais metais daugelis Lietuvos energetikos ámoniø mini apvalias datas. Metø 
pradþioje minëjome Vilniaus elektrinës 100�metá ir Vilniaus �ilumos tinklø 
45�metá. Visi�kai neseniai sveikinome Kauno ir Panevëþio energetikus, o 
lapkrièio mënesá savo 80�metá �venèia AB ��iauliø energija�.

kW. Ir net 1963 m. 24 vartotojai sunaudojo tik 51,3 
GWh šiluminės energijos.

1956 m. lapkritį, nutiesus 110 kV elektros energijos 
perdavimo liniją Petrašiūnai – Panevėžys – Rėkyva, o 
Kauno ir Šiaulių elektrines sujungus lygiagrečiam darbui 
prasidėjo Lietuvos energetikos sistemos kūrimas. 1961 
m. pastačius 330 kV liniją Šiauliai – Jelgava Lietuvos 
energetinė sistema buvo prijungta prie Šiaurės vakarų 
jungtinės energetinės sistemos.

Šiaulių energijos poreikiai nuolat augo. Jeigu 1955 
m. miestui pakako 17 GWh, tai 1960 m. prireikė jau 
43,6 GWh, o dar po penkerių metų net 96,4 GWh 
elektros energijos. 1957 m. nebetekusi reikšmės 
Bačiūnų elektrinė buvo likviduota, o įmonė pavadinta 
Rėkyvos valstybine rajonine elektrine.

Tačiau netrukus pastačius Kauno HES ir Lietuvos 
VRE sumažėjo ir Rėkyvos reikšmė krašto elektros 
energijos balansui. 1958 m. pradėjus veikti „Vairo“ 
dviračių ir Staklių gamykloms, 1961 m. pastačius 
Televizorių gamyklą, o 1963 m. Padangų remonto 
gamyklą, miesto gyventojų skaičiui vien per 1959–63 
metus išaugus nuo 59 iki 70 tūkst., vis daugiau 
dėmesio buvo skiriama šilumos energijos gamybai. 

1963 m. įmonei buvo perduotos „Elnio“ odų 
ir avalynės kombinato katilinės, iš kurių nutiestos 
šiluminės trasos į pradėtą statyti gyvenamąjį rajoną. 
Nuo 1964 m. energijos gamybai pradėtos naudoti 
dujos. Jau 1966 m. pradžioje mieste buvo 10 km 
šilumos ir 1,3 km garo tiekimo trasų, prie jų prijungti 
164 var totojai. Plečiantis miesto gyvenamiesiems 
rajonams pradėta statyti nauja katilinė Pramonės 
gatvėje. Pirmasis 25 t/h našumo garo katilas joje 
pradėjo veikti 1966 m. lapkričio mėnesį, o po trijų 
metų katilinės galia jau siekė 350 MW. 

Įmonė plėtėsi ir geografiškai. 1969 m. jai buvo 
perduota per penkerius metus labai nugyventa 
Radviliškio katilinė, 1974 m. pradėta tiekti šilumą ir 
Mažeikiams. Nuo 1977 m. pabaigos įmonė pavadinta 
Šiaulių šilumos tinklais, o netrukus elektros energijos 
gamyba buvo ir visiškai nutraukta.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Šiaulių šilumos 
tinklai tapo valstybinės energetikos sistemos „Lietuvos 
energija“ dalimi. Tačiau netrukus prasidėjusi ekonomikos 
griūtis skaudžiai atsiliepė įmonei. Vien per 1993 metus 
vartotojų instaliuotoji galia sumažėjo nuo 1365 MW iki 661 
MW, o maksimali įrenginių apkrova nuo 749 MW iki 219 
MW. Šilumos gamyba per devynerius metus sumažėjo 
net 8 kartus, o gyventojų suvartojamos šilumos dalis 
išaugo nuo 26 iki 77 procentų, nebeliko naudingiausio 
įmonei garo gamybos poreikio, tačiau teko užbaigti naujos 
Šiaurinės katilinės statybą, nors ir buvo abejojama, kad jai 
kada nors teks dirbti projektuotu režimu.

1994 m. tapusi specialios paskir ties akcine 
bendrove „Šiaulių energija“ į savo balansą perėmė 
Akmenės, Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Raseinių, Telšių 
ir Šiaulių rajonų šilumos jėgaines ir tinklus. Daugelis jų 
buvo labai nugyventos, naudojo labai brangų dyzelinį 
ir krosnių kurą ar net akmens anglį. Todėl įmonės 
specialistai pirmiausia ėmėsi pertvarkyti šias katilines 
racionalesniam darbui. 

Tačiau savo žodį tarė politikai. 1997 „Šiaulių 
energija“ buvo atskir ta nuo „Lietuvos energijos“ 
ir perduota savivaldybės žinion. Iki 1999 m. nuo 
jos atsiskyrė ar buvo atskir ti visi rajonai, įmonės 
akcininkais liko tik Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės 
bei nedidelė dalis įmonės darbuotojų.

Netrukus įmonės darbuotojams teko patir ti dar 
vieną stresą, kai miesto savivaldybėje buvo pradėta 
galvoti apie įmonės išnuomojimą užsieniečiams ar 
net pardavimą. Tačiau per tiek metų įmonėje išugdyti 
specialistai pasiryžo patys atlikti įmonės rekonstrukciją 
ir miesto politikai juos palaikė. 

2001 m. pradėtas vykdyti „Šiaulių energijos“ 
modernizavimo planas jau po metų davė ekonominį 
efektą, o per porą metų investavus apie 10 mln. 
Lt 1 MWh savikaina sumažėjo nuo 140 iki 108 Lt. 
Šiauliečiai, bene vieninteliai Lietuvoje, naikindami 
neekonomiškas kvar talines boilerines savomis 
lėšomis jau daugiau kaip pusei var totojų įrengė 
šiuolaikinius šilumos punktus. Atjungus nuostolingas 
šilumos trasas, einančias į mažai vartotojų turinčius 
mikrorajonus, juose statomos nedidelės kvartalinės 
dujinės katilinės. Rekonstrukcija neaplenkia ir Šiaulių 
rajono gyventojų. Šiemet jau antrą kar tą pavyko 
sumažinti šilumos tarifą ir dar liko rezervas galimam 
dujų pabrangimui. Tačiau įmonės darbuotojai nežada 
tuo apsiriboti, nes šiluma Šiauliuose dar brangiausia 
iš visų didžiųjų miestų. 

Šiemet įmonė vėl grįžta prie savo ištakų – joje 
pradės veikti sava 3 MW galios elektrinė, nes gaminti 
vien šilumą yra neracionalu. Kol kas ji gamins elektrą 
tik savoms reikmėms, bet jeigu bus poreikis, kaip ir 
tais istoriniais laikais elektrą bus galima tiekti į bendrą 
tinklą.

Tačiau nei įmonės pasiekimai, nei istorija 
neįsivaizduojami be žmonių. Mes visada prisiminsime 
ir Bačiūnų elektrinę stačiusius, vėliau joje dirbusius V. 
Klajumą, A. Linkevičių, F. Mackevičių, K. Vestenbergą, 
pirmąjį direktorių V. Mošinskį, pirmąjį jau savarankiškos 
Bačiūnų elektrinės direktorių A. Ramanauską, Rėkyvos 
elektrinės „tėvus“ prof. P. Juodelę, P. Drąsutį, L. Kaulakį, 
A. Gruodį, vokiečių sušaudytus elektrinės gelbėtojus S. 
Puziną, J. Milinavičių, J. Kšanį, K. Šlamą, pokario metu 
įmonės vadovu netikėtai tapusį darbininką A. Jurėlą, 
daugelį metų įmonės siela buvusį, o vėliau muziejų 
įsteigusį Č. Karpavičių. Šiauliuose savo kelią sąjunginės 
Energetikos ir elektrifikacijos ministro posto link pradėjo 
Justinas Nekrašas, kuriam pavyko įrodyti, jog nuo 
elektros gamybos liekančią energiją būtina panaudoti 
centriniam šildymui. Rėkyvos elektrinėje prasidėjo ir 
Panevėžio šilumos tinklų steigėjo, vėliau 20 metų vyr. 
inžinieriaus Marijono Petronio kelias. Net 22 metus 
įmonei vadovavo Bronius Makštutis. Nuo 1974 iki 2001 
m. įmonės vyr. inžinieriumi, o kolektyvui demokratiškai 
išrinkus direktoriumi dirbo dabartinis Telšių šilumos 
tinklų vadovas Vytautas Milašius. 

Ypatingai norisi pasveikinti tuos bendražygius, 
kurie ir šiandien dirba, kad į šiauliečių butus 
neper traukiamai būtų tiekiama šiluma. Sėkmės ir 
gerų darbo rezultatų!
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Pasaulio Bankas 1990-2002 metais įvai-
riose šalyse finansavo nemažai centralizuoto 
šilumos tiekimo (CŠT) projektų dideliuose 
miestuose, Centrinės ir Rytų Europos bei 
buvusios Sovietų Sąjungos šalyse. Tačiau 
šių projektų analitinė dalis netinka pigiausiam 
šildymo būdui parinkti mažiems miestams ir 
miesteliams, kuriuose yra centralizuoto šilu-
mos tiekimo sistemos. Dažnai mažų miestų 
vartotojų netenkina CŠT tiekiamos šilumos 
kaina ir paslaugų kokybė. Daugeliu atveju šių 
sistemų perspektyva pasirenkant pigiausią 
šilumos tiekimo būdą nėra aiški. Manoma, 
kad įgyvendinant alternatyvius projektus gali-
ma gauti ekonominę ir aplinkosauginę naudą, 
taip pat pagerinti CŠT konkurencingumą:
 sumažinti tinklų nuostolius ir priežiūros bei 

šildymo vamzdžių pakeitimo plastikiniais 
išlaidas,

 sumažinti kuro išlaidas naudojant vietinio 
kuro ištekliams pritaikytus katilus,

 atpiginti var totojų įrenginius naudojant 
supaprastintus šilumos punktus,

 sumažinti santykines šilumos gamybos 
sąnaudas mažąja kogeneracija (kuro 
elementus ir/arba mikroturbinas).
Ši studiją turėtų užpildyti pasaulinės žinių 

bazės spragą išnagrinėjant mažų sąnaudų 
centralizuoto šilumos tiekimo projektų ir naujų 
technologijų taikymo alternatyvas. 

Pagrindiniu šios studijos konsultantu Pa-
saulio bankas pasirinko Lietuvos energetikos 
institutą. Tiesiogiai šią studiją vykdo LEI 
Regionų energetikos plėtros laboratorijos 
darbuotojai ir Techniniai konsultantai iš Su-
omijos ir Didžiosios Britanijos. Centralizuoto 
šilumos tiekimo techninis konsultantas – di-
delės konsultacinės kompanijos Jaako Poyry 
padalinio Electrowatt-Ekono Oy vyresnysis 
patarėjas Vesa-Pekka Vainikka – jau turi šilu-
mos tiekimo projektų rengimo patirtį Lietuvo-
je. Naujų technologijų naudojimo klausimus 
nagrinės AEA Technology kompanija, be kitų 
veiklos sričių, dalyvaujanti kuriant ES pastatų 
energetinio efektyvumo direktyvas.

Ši studija apima pirmąjį iš trijų numatomų 
darbo etapų:

ANALIZUOJAMOS ŠILUMOS 
TIEKIMO PERSPEKTYVOS MAŽUOSE 

LIETUVOS MIESTUOSE
Dr. Vaclovas Kveselis,
Projekto koordinatorius

Prof. Matas Tamonis,
LEI Regionų energetikos plėtros laboratorijos vedėjas

I. Mažiausių sąnaudų šilumos tiekimo būdo 
mažiems miestams nustatymas;

II. Bandomųjų projektų įgyvendinimas ke-
liuose pasirinktuose miestuose remiantis 
I etapo rezultatais;

III. Platesnis I ir II etapų rezultatų įgyvendini-
mas parinktuose miestuose komerciniu 
pagrindu.
Tikimasi, kad per pirmąjį darbo etapą bus 

nustatyti konkretūs šilumos tiekimo būdai ir 
parinktos technologijos, mažinančios šilumos 
tiekimo sąnaudas trijuose mažose Lietuvos 
bendruomenėse (savivaldybėse, seniūnijo-
se), gautos išvados vėliau bus pritaikytos 
viso regiono mažuose miestuose.

Aštuonios rajoninės CŠT įmonės đ Molė-
tų, Ignalinos, Kaišiadorių, Šalčininkų, Širvintų, 
Švenčionių, Trakų ir Ukmergės đ 2000 m. 
vasarą atsiskyrė nuo Vilniaus ŠT. Prieš porą 
metų Pasaulio Banko ESMAP studija šiose 
savivaldybėse jau buvo pradėta vykdyti. Šis 
projektas turi papildyti ir išplėsti šios studijos 
rezultatus. Glaudesniam konsultantų ir vietos 
dalyvių bendradarbiavimui užtikrinti visoms 
savivaldybėms ir šilumos tinklų įmonėms 
buvo pasiūlyta deleguoti savo atstovus į pro-
jekto darbo grupę, kad dalyvautų svarstant 
projekto rezultatus ir teiktų pasiūlymus per 
tolesnes projekto stadijas. Į darbo grupę taip 
pat pakviesti Vyriausybės (Ūkio ministerijos), 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos 
savivaldybių asociacijos, Lietuvos vartotojų 
konfederacijos atstovai.

Dar per pradinį studijos etapą LEI eksper-
tai aplankė šešias iš aštuonių savivaldybių, 
geriau susipažino su ŠT įmonių ekonomine ir 
finansine būkle, pagrindinėmis šilumos tieki-
mo problemomis ir vykdomais modernizavimo 
projektais. Ukmergės ir Švenčionių šilumos 
tiekimo tinklai yra išnuomoti privatiems in-
vestuotojams, todėl iš jų gaunama ribota 
informacija, be to, savivaldybės negali daryti 
poveikio privačių kompanijų sprendimams. 
Parenkant savivaldybes buvo atsižvelgiama 
į savivaldybės ir šilumos tiekimo įmonių su-
interesuotumą projektu, jau atliktus moderni-
zavimo projektus, teritorinius, ekonominius 

aspektus, modernizavimo projektų galimybių 
ekspertinius įvertinimus. Iš šių rajonų detaliai 
analizei buvo pasiūlytos trys savivaldybės 
– Kaišiadorių, Šalčininkų ir Trakų ir konkre-
čios šilumos tiekimo sistemos „Kaišiadorių 
šilumos“ – Kaišiadorių miesto, Šalčininkų ir 
Eišiškių ŠT, „Trakų šilumos“ aptarnaujama 
Senųjų Trakų gyvenvietės šilumos tiekimo 
sistema. Darbo grupės dalyviai pritarė kon-
sultantų pasirinkimui, nors ir apgailestavo, kad 
projektas negali apimti visų to pageidaujančių 
savivaldybių.

Studijoje numatoma: 
 įver tinti išlaidų sumažinimo galimybes 

(kuro, vandens, elektros, darbuotojų, re-
monto) ir šilumos gamybos poveikį aplinkai 
siekiant geriau tenkinti vartotojų reikmes ir 
mažinti kainą,

 nustatyti mažiausių sąnaudų ir vartotojų 
įperkamą šilumos tiekimo būdą miestuose 
ir miesteliuose, 

 parengti bandomąsias schemas gautoms 
hipotezėms tikrinti, 

 parengti rekomendacijas, kaip spręsti 
šildymo problemas mažuose miestuose 
kitose regiono šalyse. 
Pirmasis projekto darbo grupės ir kon-

sultantų susitikimas įvyko rugpjūčio 13 d. 
Lietuvos energetikos institute. Buvo pristatyti 
projekto vykdytojai – Lietuvos, Suomijos ir 
Didžiosios Britanijos šilumos tiekimo bei 
naujų technologijų diegimo specialistai. Po 
trumpo projekto tikslų ir turinio pristatymo, 
pradinio šilumos tiekimo būklės įvertinimo 
projekte dalyvaujančiose savivaldybėse, 
ypač didelio susitikimo dalyvių susidomėjimo 
sulaukė Suomijos specialistų pranešimas apie 
centralizuotą šilumos tiekimą šioje Skandina-
vijos šalyje, kurios klimatas atšiauresnis negu 
Lietuvoje. Esminis skirtumas tarp Lietuvos ir 
Suomijos – tas, kad šioje šalyje centralizuotas 
šilumos tiekimas buvo plėtojamas, visų pirma, 
ekonominės naudos pagrindu. Dėl to Suomi-
joje beveik nėra vartotojų, norinčių atsijungti 
nuo CŠT sistemų. Priešingai, centralizuoto 
šilumos tiekimo bendrovės, norėdamos išlai-
kyti mažus tinklų nuostolius ir konkurencingą 



ÐILUMINË TECHNIKA

2003 m. Nr. 3 (Nr. 18)4

ÐILUMINË TECHNIKA

2003 m. Nr. 3 (Nr. 18) 5

šilumos kainą, ne visada gali patenkinti visų 
norinčių vartotojų pageidavimą prisijungti ir 
pirkti šilumą iš CŠT sistemų. 

Svečiai iš Suomijos – Vesa-Pekka Vainikka 
ir Lauri Pervola pateikė pagrindines apibendrin-
tas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus ir 
vartotojų charakteristikas bei tendencijas, iš 
kurių aiškėja, kaip gali vystytis Lietuvos ir kitų 
Centrinės bei Rytų Europos šalių centralizuotas 
šilumos tiekimas. Pavyzdžiui, šilumos porei-
kiai pastatuose per praėjusius 30 metų nuo 
pirmosios pasaulinės naftos krizės buvo su-
mažinti daugiau negu 30 procentų ir šiuo metu 
yra vidutiniškai apie 145 kWh/m2. Lietuvoje 
vidutiniai poreikiai gyvenamajame sektoriuje 
yra apie 175 kWh/m2, nors komforto sąlygos 
daugeliu atveju blogesnės.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad Su-
omijos CŠT įmonės šilumą parduoda gana 
skir tingomis kainomis, būdingas nuolatinis 

šilumos kainų augimas (2 pav.). Tai yra nor-
malus rinkos ekonomikos padarinys, kadangi 
šilumos tiekimo sąnaudos didelėse ir mažose 
sistemose yra skirtingos. Jos priklauso nuo 
naudojamo kuro, tiekimo nuostolių ir kitų 
veiksnių. Vidutinė 1 MWh šilumos kaina 
2002 metais (svertinis kainos fiksuotos ir 
kintamosios dalių vidurkis įskaitant 22% PVM) 
buvo 36,9 eurai, arba 127,4 litų. Mažiausia 
kaina – 110,5, didžiausia – 189,9 Lt/MWh. 
Dviejų dalių tarifo struktūroje kintamoji kainos 
dalis (mokestis už sunaudotą šilumą) sudaro 
mažiau kaip 40% metinės šilumos tiekimo 
kainos.

Apie 75% centralizuotai tiekiamos šilu-
mos Suomijoje pagaminama kogeneracijos 
būdu. Lietuvoje termofikacinėse elektrinėse 
pagaminama apie 48% šilumos, tačiau nėra 
informacijos, kiek šilumos pagaminta naudo-
jant kogeneracinį ciklą, kadangi esančiose ter-

mofikacinėse jėgainėse naudojami ir vandens 
šildymo katilai.

Lentelėje pateikti ir kiti Šiaurės šalių 1999 
metų centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus 
rodikliai. Šio straipsnio autoriai, remdamiesi 
LŠTA įmonių informacija, palyginimui pateikė 
ir kai kuriuos analogiškus Lietuvos rodiklius. 
Įdomu pastebėti, kad Islandijoje, kur centra-
lizuotam šilumos tiekimui naudojami geoter-
minių šaltinių vandenys (nėra kuro sąnaudų), 
šilumos kaina yra apie 57 Lt/MWh. Ši kaina 
atspindi šilumos tiekimo sistemos veiklos 
sąnaudas be kuro dedamosios ir šilumos 
nuostolių tiekimo vamzdyne.

Taip pat nesunku pastebėti, kad gana aukš-
ta šilumos kaina yra Danijoje, kur mažiausia 
santykinė vamzdynų apkrova. Norvegijoje 
centralizuotas šilumos tiekimas nelabai iš-
vystytas, dėl elektros pertekliaus nenaudo-
jama kogeneracija, todėl aukščiausią tarp 
Šiaurės šalių šilumos kainą greičiausiai lemia 
kiti veiksniai.

Naujų technologijų eksper tas Colin 
McNaught iš Didžiosios Britanijos pateikė 
daug skaičių, rodančių naujų technologijų 
skverbimąsi į šilumos tiekimo rinką šioje ir 
kitose Europos šalyse. Didžiojoje Britanijoje 
centralizuotas šilumos tiekimas sudaro labai 
mažą šilumos rinkos dalį, todėl platesnės 
pažangių technologijų taikymo galimybės 
individualių var totojų lygiu. Tarp galimų 
perspektyvių sprendimų, kuriuos būtų ga-
lima taikyti mažuose miesteliuose tiekiant 
šilumą, – kogeneracinės jėgainės su dujų 
turbinomis ar stūmokliniais varikliais. Prie 
perspektyvių technologijų reiktų priskir ti 
mažąsiais dujų turbinas, biomasės dujinimą, 
kuro elementus.

Iš atsakymų į darbo grupės dalyvių klausi-
mus paaiškėjo, kad Suomijos šilumos tiekėjai 
veikia nereguliuojami jokios valstybinės kainų 
kontrolės institucijos, neturi monopolinių tei-
sių kuriose nors teritorijose ar zonose ir dirba 
pelningai, nors šilumos tarifai palyginti žemi. 
Be abejo, sėkmingą veiklą lemia ir tai, kad var-
totojai tvarkingai apmoka visas sąskaitas.

Analitinę projekto dalį numatoma baigti 
jau spalio mėnesį, joje analizuojami šilu-
mos poreikiai pasirinktuose miestuose. 
Reiktų ištir ti ir galutinių šilumos var totojų 
šildymo išlaidų apmokėjimo galimybes 
pagal pajamų lygio deciles. Analizė turėtų 
atspindėti šilumos poreikio kitimą priklau-
somai nuo paros laiko, dienos tipo (darbo 
ar poilsio) ir būdingosios lauko tempe-
ratūros, įver tinti, kokiam šildymo būdui 
var totojai teikia pirmenybę ir jų ketinimus 
mokėti už įvairią šilumos tiekimo kokybę, 
tarp jų ir už šildymo patikimumą, karšto 
vandens prieinamumą vasaros metu, pa-
talpų temperatūrą, taip pat įver tinti šilumos 
ir elektros paslaugų kainas, šilumos išlaidų 
paskirstymą pagal butus, termostatinius 

1 pav.  Šilumos poreikių patalpų šildymui ir karštam vandeniui kitimas Suomijos CŠT vartotojų 
pastatuose.

2 pav.  Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (mažiausia, didžiausia ir vidutinė) Eurais/ MWh 
(Suomijos šilumos tiekėjų asoscijacijos duomenys)
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ventilius, langų sandarumą. Deja, tokių 
duomenų surinkimas esant dabar tinei ap-
skaitos būklei be specialių tyrimų praktiškai 
neįmanomas. Studijos rengėjai priversti ap-
siriboti įmonėse saugomais atsiskaitymo 
su var totojais duomenimis, tačiau ir šių 
duomenų parengimas analizei tinkama 
forma nėra paprastas uždavinys. Reikia-
mų duomenų pateikimas sukėlė nemažai 
papildomų rūpesčių šilumos ūkio įmonėms, 
kadangi paaiškėjo, jog jos neturi visų rei-
kiamų duomenų kompiuterių duomenų 
laikmenose. Nors ir buvo sudėtinga tai at-
likti, šiuo projektu suinteresuotos įmonės 
sugebėjo pateikti reikiamus duomenis. Ga-
lima tikėtis, kad šis indėlis bus naudingas 
ir pačioms įmonėms bei savivaldybėms, 
padės analizuoti šilumos poreikių kaitos 
tendencijas, kurios būtinos bet kokiems 
investiciniams modernizavimo projektams 
pagrįsti. Kar tu Pagrindinis konsultantas 
pateiks rekomendacijas, kaip geriau tvar-
kyti informaciją, kuri būtina savivaldybių 
energetikos planams rengti ir investicinių 
projektų efektyvumui įver tinti.

Projekto vykdytojai daug laiko skiria šilu-
mos tinklų būklės įvertinimui bei tiekimo efek-
tyvumo didinimo galimybių analizei. Čia taip 
pat susiduriama su informacinių technologijų 
taikymo problemomis, kadangi šilumos ūkio 
įmonės neturi kompiuterinių duomenų apie 
savo šildymo tinklų sistemas, nors kai kurios 
jų buvo užsakiusios tinklų analizę konsultaci-
nėms firmoms. 

Vykdant šį projektą bus atliekamas ši-
lumos tinklų hidraulinis ir šiluminis tiekimo 

tinklų modeliavimas naudojant esamus var-
tojimo duomenis, tai turėtų būti pagrindas 
ne tik šio projekto numatomai sprendimų 
paieškai, bet ir perspektyviniam šilumos 
tinklų modernizavimo planavimui. Pagrin-
dinis konsultantas ieškos būdų, kaip tokio 
modeliavimo rezultatais įmonės galėtų pa-
sinaudoti ir ateityje.

Atsižvelgiant į analizės išvadas per kitą pro-
jekto stadiją bus parengtas mažiausių sąnau-
dų šildymo planas kiekvienam miestui. Plane 
gali būti pasiūlytos skirtingos (modernios ar 
įprastos) investicijos įvairioms sistemoms ir 
miesto dalims, kadangi kiekvienoje teritorijoje 
aplinkybės gali skirtis.

Remiantis analitinio etapo rezultatais Pa-
grindinis Konsultantas kartu su Techniniais 
konsultantais turėtų paruošti pasiūlymą, nu-
rodantį bandomosios schemos įgyvendinimo 
galimybes kiekvienam miestui. Kiekvieno 
miesto suinteresuotoms vietos institucijoms 
ir organizacijoms bus pateikta keli galimi 
sprendimai, atspindintys platų ir kuo realistiš-
kesnių technologinių ir ekonominių alternatyvų 
spektrą.

Vietinių projekto dalyvių darbo grupei 
konsultantai teikia visą projekto informaciją 
(ataskaitas) ir kviečia darbo grupės dalyvius 
pareikšti savo nuomonę dėl šilumos tiekimo 
poreikių parinktuose miestuose, esamų si-
stemų būklės ir alternatyvių šilumos tiekimo 
projektų, kuriuos kartu su Techniniais kon-
sultantais LEI pateiks baigiamuoju analizės 
etapu, įvertinimo. Studijoje bus detaliai iš-
nagrinėtos ilgalaikės sistemų projektavimo, 
siekiant sumažinti išlaidas ir poveikį aplinkai, 

problemos, tarp jų ir išskaidytų kogeneracinių 
technologijų potencialas, t.y. kuro elementai, 
mažosios turbinos, dujų varikliai, alternatyvų 
kurą naudojantys labai efektyvūs individua-
lūs katilai bei kitos centralizuoto šildymo 
alternatyvos.

Dirbdami miestuose Pagrindinis ir Tech-
niniai Konsultantai glaudžiai bendradarbiauja 
su vietos personalu ir konsultuoja juos, kaip 
reikėtų atlikti finansinę, ekonominę ir aplin-
kosauginę analizę, gerinti vietinio personalo 
valdymo gebėjimus, techninių, ekonominių, 
finansinių ir aplinkosauginių klausimų ryšio 
supratimą bei vietos specialistų pasirengimą 
II ir III projekto etapui.

Tikimasi, kad Ūkio ministerijos įsitrauki-
mas į projekto darbus padės užtikrinti Ūkio 
ministerijos ir CŠT įmonių atstovų bendra-
darbiavimą jau I etapo metu. Tai labai svarbu 
numatomiems projekto etapams įgyvendinti. 
Esant atitinkamai paramai ir sutarimui šiuo 
lygiu padidėtų galimybės realizuoti ne tik 
techninę, bet ir politinę šio projekto naudą 
(subsidijų poreikių sumažinimą ir kainodaros 
politiką).

Šio projekto rezultatus ir parengtas analizės 
metodikas galima būtų panaudoti rengiant Ši-
lumos ūkio įstatymo numatytus specialiuosius 
šilumos tiekimo planus, taip pat pagrįsti ES 
struktūrinių fondų paramos panaudojimą 
energetikos sektoriui modernizuoti, kaip 
tai numatoma Bendrajame programavimo 
dokumente. 

Projekto vykdytojai ir toliau informuos 
žurnalo skaitytojus apie projekto eigą ir svar-
biausius rezultatus.

Šiaurės šalių ir Lietuvos centralizuotą šilumos tiekimą apibūdinantys skaičiai

Danija Suomija Islandija Norvegija Švedija Šiaurės 
šalys

Lietuva 
(2002)

Rodiklis

Plotas, tūkst. km2 43 338 103 324 450 1258 65.3

Gyventojai, tūkst. 5314 5141 279 4487 8862 24104 3454

Vartotojams patiekta šiluma, TWh 29.7 26.9 5 1.7 43.2 106.5 7.98

Vartotojų galia (GW) 25.3 13.8 1.5 0.7 23.5 64.8 8.2

Gyventojui tenkantis patiektos šilumos kiekis, MWh 5.6 5.2 17.9 0.4 4.9 4.4 2.31

Centralizuotas vėsinimas, GWh 0 0 0 24.2 281.3 305.5 0

Kogeneraciniuose įrengimuose gaminamos šilumos dalis, % 76 75 13 0 32 55 48

Vien šilumos gamybos dalis, % 24 25 87 100 68 45 52

Bendras vamzdynų ilgis, km 23500 8310 3085 410 10720 46025 2529

Vamzdyno apkrova, GWh/km 1.42 3.48 1.61 4.20 4.03 2.42 3.15

Vartotojų skaičius, tūkst. 674 83 67 4 140 968

Apyvarta, mln. litų 6046 3028 287 380 6812 16553 915.2

Vidutinė metinė šilumos kaina su PVM, Lt/MWh 203.6 112.6 57.3 223.4 157.7 155.4 135.4
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Kauno miesto savivaldybė 2001 metais 
kartu su partneriais iš Venecijos, Bratislavos 
ir Vokietijos Hildesheimo rajono pateikė pro-
jekto „Energijos valdymo agentūrų steigimas“ 
paraišką Europos Sąjungos SAVE programai. 
Atrinkti du geriausiai įvertinti partneriai – Kau-
nas ir Venecija. Jų projektai bus finansuojami. 
Praėjusių metų pabaigoje Europos Komisijos 
energijos ir transporto direktoratui pasirašius 
sutartį su projekto koordinatoriumi – Veneci-
jos miesto savivaldybe, projektas pradėtas 
vykdyti.

2003 m. birželio mėn. įkurta VšĮ Kauno 
Regioninė Energetikos Agentūra (KREA) dabar 
įsijungia į Europos SAVE programos agentūrų 
tinklą. SAVE programos energetikos agentūrų 
pagrindinis tikslas – padėti vietinėms įmonėms 
ir institucijoms siekti Europos Sąjungos reika-
lavimų įgyvendinimo.

KREA steigėjai ir dalininkai yra Kauno 
miesto savivaldybė, Lietuvos energetikos 
institutas, Kauno technologijos universitetas 
ir akcinė bendrovė „Kauno energija“. Taigi 
KREA vienija geriausius Lietuvos specialistus 
energijos ir aplinkos problemoms spręsti. 

KAUNO REGIONINË ENERGETIKOS AGENTÛRA � 
IDCED TINKLO ATSTOVAS LIETUVOJE

KREA yra pelno nesiekianti įstaiga, viešai 
teikianti paslaugas įmonėms, savivaldybėms 
ir fiziniams asmenims. Veiklos programoje 
numatyta teikti konsultacijas, rengti energiją 
taupančių technologijų, atsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių, aplinkosaugos projektus, 
padėti ieškoti lėšų projektams įgyvendinti, 
rasti partnerių, mokyti specialistus, perteikti 
ES šalių patirtį.

Bendradarbiaujant su Aplinkos institutu 
(Magdeburge) buvo gautas pasiūlymas įsi-
jungti į kuriamą tarptautinį tinklą IDCED (In-
ternational Dialogue Centre/Environment and 
Development – Tarptautinis dialogų centras/
aplinka ir plėtra), kurio centras yra Magdebur-
ge. IDCED tinklo steigiamoji konferencija įvyko 
2003 m. spalio 19-21 dienomis. Į steigiamąją 
konferenciją buvo pakviesti atstovai iš 5 šalių: 
Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos, Lenkijos ir 
Lietuvos, nes jose pirmiausia steigiamos 
IDCED tinklo atstovybės.

Per susitikimus Magdeburge aptar tos 
IDCED tinklo nacionalinių agentūrų darbo 
kryptys ir metodai. IDCED pagrindinis tikslas 
– Lietuvos institucijų – savivaldybių, minis-

terijų, įmonių – bendradarbiavimo plėtojimas, 
partnerių problemoms spręsti per IDCED tin-
klą ieškojimas Vokietijoje ir partnerių šalyse. 
IDCED veikla gana plati – energijos gamyba ir 
tiekimas, energijos taupymas, atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, vandens tiekimas ir vanden-
vala, atliekų tvarkymas.

 Nuo 2003 metų gruodžio mėn. KREA taps 
oficialiu IDCED tinklo atstovu Lietuvoje. Ji pasi-
rengusi padėti spręsti ne tik Kauno, bet ir kitų 
regionų savivaldybių bei įmonių problemas, 
padėti rūpintis lėšomis ir investicijomis iš 
įvairių finansavimo šaltinių.

2003 m. lapkričio 27-28 d. KREA patal-
pose vyko tarptautinis seminaras „Raciona-
laus energijos naudojimo ir atsinaujinančios 
energijos šaltinių įdiegimas“, skir tas infor-
muoti apie projektų finansavimo galimybes 
ir būdus. 

Kontaktinė informacija:
VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra  
Breslaujos 3b, 202 , Kaunas, LT- 3035. 
Tel.faks. 8-37-491043
kestutis.buinevicius@ktu.lt

VĖDINIMO ĮRENGINIŲ ELEKTRINIŲ 
ŠILDYTUVŲ GALIOS REGULIAVIMAS

Dr. Kęstutis Buinevičius
Kauno regioninė energetikos agentūra

ALGIRDAS GILIUS
Architektūros ir statybos institutas
LIUDAS BRAZDENKIS
Lietuvos žemės ūkio universiteto žemės ūkio inžinerijos institutas

Šilumą taupančiuose vėdinimo įrenginiuose 
į patalpas pučiamą orą per šilumos rekupe-
ratorių pašildo iš patalpų ištraukiamas oras. 
Dažniausiai šio pašildymo nepakanka, todėl 
įrengiami papildomi vandens arba elektros 

šildytuvai (1 pav.), kurių galia automatiškai 
reguliuojama taip, kad pučiamo oro tempera-
tūra būtų lygi norimai nustatytai reikšmei. 

Maždaug iki 15 kW elektrinių šildytuvų 
galiai reguliuoti dažniausiai naudojami galią 

1 pav. Vėdinimo įrenginio supaprastinta funkcinė schema: F – oro filtrai; VP, VI – pučiantysis ir 
ištraukiantysis ventiliatoriai; R – rotacinis arba plokštelinis rekuperatorius; E – pučiamo 
oro šildytuvas

tolygiai keičiantys tiristoriniai reguliatoriai. 
Didesnės galios šildytuvai skirstomi į grupes 
ir jų galia reguliuojama pakopiniais regulia-
toriais. Kintamosios srovės galios (įtampos) 
tiristoriniams reguliatoriams valdyti dažniau-
siai taikomi fazinio reguliavimo arba žemo 
dažnio moduliacijos principai. Įrenginiams, 
kuriems būdinga šiluminė inercija, regu-
liuoti geriau tinka impulsiniai reguliatoriai, 
darantys mažesnį nepageidautiną poveikį 
elektros tinklui, lyginant su analogiškais 
fazinio valdymo reguliatoriais. Impulsinių 
reguliatorių poveikis elektros tinklui ir regu-
liavimo objektui (elektriniam šildytuvui) pri-
klauso nuo impulsinio reguliavimo retumo 
ir impulso pločio. 
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Pakopiniai reguliatoriai, šildymo galią kei-
čiantys tam tikro dydžio galios šuoliais, neiš-
vengiamai sukuria reguliuojamojo parametro 
– pučiamo oro temperatūros – komutacinius 
svyravimus. 

Šio straipsnio tikslas – įvertinti vėdinimo 
įrenginių elektrinių šildytuvų galios impulsinių 
ir pakopinių reguliatorių poveikį šildytuvams 
ir elektros tinklui.

Impulsiniai reguliatoriai dažniausiai valdomi 
plotinės moduliacijos principu, kai reguliavimo 
periodas TR išlaikomas pastovus, o vidutinė 
išėjimo galia reguliuojama keičiant pralaidumo 
intervalo trukmę tP. Mažėjant vidutinei regulia-
toriaus galiai (siaurėjant pralaidumo intervalui) 
plečiasi reguliatoriaus srovės dažninis spek-
tras ir didėja tokio reguliatoriaus neigiamas 
poveikis elektros tinklui. Todėl impulsinio 
reguliatoriaus vidutinę galią geriau reguliuoti 
keičiant ir reguliavimo periodą, ir pralaidumo 
intervalo trukmę.

Impulsinio reguliatoriaus vidutinė išėjimo 
(apkrovos) galia proporcinga reguliavimo 
retumui:

    
Pvid=γP0= P0 ;                          (1)

čia Pvid – vidutinė impulsinio reguliatoriaus 
apkrovos galia, P0 – apkrovos, tiesiogiai pri-
jungtos prie elektros tinklo, galia, tP – impulsi-
nio reguliavimo pralaidumo intervalo trukmė, 
TR – reguliavimo periodas.

Impulsinio reguliavimo nulemti šildymo 
elementų temperatūros svyravimai gali būti 
apskaičiuojami pagal šią formulę:

Δ  = TR γ(1-γ);                (2)

čia Δ  – šildymo elementų temperatū-
ros svyravima, PE – šildymo elemento vardinė 
galia, ci – „svyruojančių“ komponentų (spi-
ralė, užpildas, apvalkalas) šilumos imlumo 
koeficientai, gi – „svyruojančių“ komponentų 
masės.

Ši lygtis sudaryta remiantis prielaidomis, 
kad kiekvieno „svyruojančio“ komponento 
temperatūra kinta sinchroniškai ir vienodai 
(never tinamos šiluminės varžos šildytuvo 
viduje) ir kad šilumos atidavimas nepriklauso 
nuo šių temperatūros svyravimų. Tiksliausiai 

pagal (2) lygtį įvertinami atviros spiralės tem-
peratūros svyravimai. Skaičiuojant vamzdinio 
šildymo elemento temperatūros svyravimus 
gaunamos didesnės reikšmės, kadangi ne-
įvertinamas temperatūros svyravimų slopi-
nimas šildymo elemento užpilde ir apvalkale. 
Pagal pateiktą lygtį suskaičiuojami didžiausi 
ribiniai temperatūros svyravimai, kurie realiai 
neviršijami jokio impulsinio reguliatoriaus 
darbo režimo sąlygomis. Beje, temperatūros 
svyravimai priklauso nuo reguliavimo retumo 
ir pasiekia didžiausią reikšmę, kai γ = 0.5, t.y. 
kai vidutinė šildymo galia lygi pusei vardinės.

Pučiamo oro temperatūros svyravimus 
galima apskaičiuoti pagal lygtį

Δ = ;                        (3)

čia Δ  pučiamo oro temperatūros 
svyravimai,  – vardinis pučiamo oro pa-
šildymas,  – vardinė (didžiausia) šildymo 
elementų temperatūra.

Vėdinimo įrenginio 9 kW vardinės 
galios elektrinio šildytuvo, sudaryto iš 
vamzdinių kaitinimo elementų, valdomo 
impulsiniu reguliatoriumi, kurio trumpiau-
sias reguliavimo periodas TRmin=11s, 
šildymo elementų didžiausi pagal (2) 
lygtį apskaičiuoti temperatūros svyravimai

Emax=11,7°C, pagal (3) lygtį apskaičiuoti 
pučiamo oro temperatūros svyravimai
 ∆ =0,55°C. Realaus įrenginio išmatuoti 
didžiausi šildymo elementų temperatūros svy-
ravimai (4±1) °C ir pučiamo oro temperatūros 
svyravimai – (0,3±0,1) °C.

Iš (2) ir (3) lygčių matyti, kad norint su-
mažinti pučiamo oro temperatūros svyravimus 
reikia mažinti impulsinio reguliavimo periodą. 
Tačiau impulsinio reguliavimo periodo maži-
nimą riboja reguliatoriaus sukuriami elektros 
tinklo įtampos svyravimai, kurių leidžiamoji 
amplitudė mažėja didėjant jų dažniui. Įtampos 
svyravimai veikiant impulsiniam reguliatoriui 
apskaičiuojami pagal šią formulę:

 ΔU =;                         (4)

čia ∆U – elektrinio šildytuvo įtampos svy-
ravimai, P – elektrinio šildytuvo vardinė galia, 
UV – elektros tinklo vardinė linijinė įtampa, R 

– elektros tinklo nuo šildytuvo iki maitinančio 
transformatoriaus vienos fazės varža. 

Impulsinį reguliatorių maitinantis elektros 
tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, 
kad įtampos svyravimai neviršytų leidžiamųjų 
verčių. Skaičiavimai ir eksperimentiniai mata-
vimai rodo, jog įtampos svyravimai, kuriuos 
sukuria impulsinis reguliatorius su maždaug 
10 s trukmės reguliavimo periodu, paprastai 
neviršija leidžiamųjų verčių, jei skaičiuojamoji 
elektros tinklo galia ne mažiau kaip du kartus 
viršija reguliuojamojo šildytuvo vardinę galią.

Pakopinio reguliatoriaus pakopų skaičių 
lemia šildytuvo galia, pučiamo oro kiekis 
ir pasirinkti leidžiamieji oro temperatūros 
svyravimai:

N≥ = ,                          (5)

čia N – laiptuoto reguliatoriaus vienodos 
galios laiptų skaičius, P – elektrinio šildytuvo 
vardinė galia, W; L – pučiamo oro vardinis 
kiekis, m3/h; ∆  pasirinkti leidžiamieji 
pučiamo oro temperatūros svyravimai, °C; 
∆  vardinis pučiamo oro pašildymas, °C.

Pakopiniai reguliatoriai naudojami su šil-
dytuvais, kurių šildymo elementai skirstomi į 
grupes. Šildymo elementai dažniausiai sugru-
puojami taip, kad grupių galių santykis atitiktų 
dvejetainę seką 1:2:4:8. Taip nedideliu grupių 
skaičiumi sudaromas pakankamas galios pa-
kopų skaičius.

Dažniausiai naudojami 3 ir 4 grupių elektri-
niai šildytuvai su 7 ir 15 pakopų reguliatoriais. 
Kadangi elektriniai šildytuvai vėdinimo įrengi-
niuose su šilumos rekuperatoriais pučiamą orą 
pašildo maždaug 15 °C, pakopinių reguliatorių 
sukuriami komutaciniai pučiamo oro tempera-
tūros svyravimai būna apie 2 °C, kai naudojami 
7 pakopų reguliatoriai, ir apie 1 °C, kai regulia-
toriaus pakopų skaičius lygus 15.

Taikomas ir kombinuotasis pakopinis-toly-
gusis elektrinių šildytuvų galios reguliavimas. 
Toks reguliavimas dažniausiai naudojamas 
kartu su šildytuvais, sudarytais iš vienodos 
galios šildymo elementų grupių. Tada viena 
grupė valdoma impulsiniu reguliatoriumi, o 
kitos komutuojamos kontaktoriais. Kombi-
nuotasis reguliavimas nusistovėjusių komu-
tacinių pučiamo oro temperatūros svyravimų 
nesukuria, o impulsinio reguliavimo sukuriami 
temperatūros ir įtampos svyravimai gali būti 
apskaičiuojami pagal pateiktąsias lygtis.
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Priimtas �ilumos ûkio ástatymas ir jo nauji papildomieji aktai 

numato naujus reikalavimus tiek �ilumos tiekėjams, tiek varto-

tojams bei daugiabučiø namø inþineriniø sistemø naudotojams 

arba administratoriams. Viena aktualiausiø problemø (buvo ir 

yra) � �ilumos energijos suvartojimo butui �ildyti ir kar�tam 

vandeniui tiekti apskaita daugiabučiuose gyvenamuosiuose 

namuose �ilumos taupymo galimybės, suvartotos �ilumos 

paskirstymas butams ir jos apmokestinimas.

Pagal higienos normø reikalavimus daugiabučiø gyvenamø-

jø namø butuose, tiksliau, atskirose buto patalpose aplinkos 

temperatûra turi bûti 20 � 24 °C, tačiau miestø ir rajonø �ilumos 

tiekimo bendrovės, pagal savo ar savivaldybiø sprendimus 

nustato, kad centralizuotai tiekiamos �ilumos zonoje vartotojø 

butuose bûtø palaikoma 15, 16, 17 ar 18 °C aplinkos tempera-

tûra. Pasirinktai kuriai nors �iø temperatûrø vidaus patalpose 

palaikyti sudaromi tinkami �ilumos tiekimo grafikai, apskai-

čiuojami gamybos ir nuostoliø rodikliai, �ilumos kainos ir kt. 

Atsiþvelgus á tai ir á kitus veiksnius, pavyzdþiui, á namø atitvarø 

�iluminę varþą, buvo sudarytos �ilumos energijos suvartojimo 

normos (kWh/(m2·mėn.)) daugiabučiams gyvenamiesiems na-

mams pagal pasirinktą vidaus ir vidutinę mėnesio i�orės oro 

temperatûras, pastato auk�tingumą ir kt. Tokiu principu su-

daryta �ilumos suvartojimo �ildymui normø kitimo dinamika, 

esant skaičiuojamajai vidaus patalpø temperatûrai 18 °C (1 

pav.). Ai�ku, kad butuose norint palaikyti auk�tesnę patalpos 

oro temperatûrą (20-24 °C) namo (buto) �ildymui reikia suvartoti 

daug didesná �ilumos kieká, negu pateikta 1 pav. Maþiausios 

�ilumos suvartojimo normos taikomos namams, kurie pastatyti 

po 1992 m. pagal naujus RSN 143 � 92 reikalavimus. 

Analogi�ki grafikai (arba lentelės) gali bûti sudaryti ir skai-

čiuojamosioms vidaus patalpø 15, 16 ir 17 °C temperatûroms. 

15�18 °C temperatûrø intervalui norminės (rekomenduojamo-

sios) �ilumos sąnaudos buvo patvirtintos Valstybinės kainø ir 

energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 85 (Þin., 1999, Nr. 

89-2638). �ios daugiabučiø gyvenamøjø namø �ildymo nor-

mos gali bûti taikomos kaip ribinės arba didþiausios (palyginti 

su �ilumos suvartojimu pagal name árengto ávadinio �ilumos 

skaitiklio rodmenis), taip pat jomis galima grásti atsiskaitymus, 

jeigu name nėra árengto ávadinio �ilumos skaitiklio arba jeigu 

jis laikinai neveikia.

Pagal 2001 - 2002 m. faktiná �ilumos suvartojimą daugiabu-

čiø namø �ildymui miestø ir rajonø �ilumos tiekimo bendrovėse 

GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 
SUVARTOJAMOS ŠILUMOS 
ENERGIJOS SĄNAUDŲ ANALIZĖ

Dr. Kastytis Paulionis
Mag. Danuta Juchnevičienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1 pav.  Šilumos suvartojimo normos šildymui pagal išorės oro temperatūrą ir namo 
aukštingumą (skaičiuojamoji vidaus patalpų oro temperatūra 18 °C)

ir pateiktus �ildomus plotus, buvo atlikta suvartotø �ilumos 

kiekiø pasiskirstymo ávairaus auk�tingumo pastatuose anali-

zė, �iø suvartotø �ilumos kiekiø palyginimas su norminėmis 

sąnaudomis, apskaičiuoti ir nagrinėti kiti rodikliai. 

Buvo pasirinktos didþiøjø miestø (Vilniaus, Kauno, Klaipė-

dos, �iauliø ir Panevėþio) ir �e�iø rajoniniø miestø (Bir�tono, 

Birþø, Jonavos, Prienø, �ilutės ir �ilalės) �ilumos tiekimo ben-

drovės. �iø �ilumos tiekimo bendroviø pavadinimai ir savivaldy-

biø patvirtintos skaičiuojamosios vidaus patalpø temperatûros 

pateiktos 1 lentelėje. 

Šilumos tiekimo bendrovė Vidaus patalpų tempe-
ratūra, °C

SPUAB „Biržų šilumos tinklai“ 15

SPAB „Birštono šiluma“ 18

SPAB „Jonavos šilumos tinklai“ 15

AB „Kauno energija“ 18

AB „Klaipėdos energija“ 18

AB „Panevėžio energija“ 18

UAB „ETC“ filialas „Prienų energija“ 15

AB „Šiaulių energija“ 15

SPUAB „Šilalės šilumos tinklai“ 15

SPAB „Šilutės šilumos tinklai“ 15

UAB „Vilniaus energija“ 15
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3 pav.  Šildomųjų ir viršijančių šilumos normas plotų palyginimas 5 aukštų 
gyvenamiesiems namams

4 pav.  Norminių ir faktinių šilumos sąnaudų palyginimas didžiųjų ir rajoninių miestų 
šilumos tiekimo bendrovėse 5 aukštų gyvenamiesiems namams

Atsiþvelgus á faktines �ildymo sąnaudas, nustatytas vidaus 

patalpø temperatûras ir apskaičiuotas pagal kiekvieno mėnesio 

vidutinę oro temperatûrą per �e�iø mėnesiø �ildymo sezoną 

normines sąnaudas, nagrinėjome �ildomøjø ir normas vir�i-

jančiø plotø pasiskirstymą didþiøjø miestø ir rajonø �ilumos 

tiekimo bendrovėse (3 pav.).

mokamos kompensacijos ir kurios nesuinteresuotos taupyti 

�ilumos energijos, skirtos bûstui �ildyti. Antroji � didþiøjø miestø 

namuose yra árengta daugiau naujø automatizuotø �ilumos 

punktø, kuriuose paros metu galima reguliuoti �ilumos su-

vartojimą. Trečioji, kuri gali bûti priskiriama ir didþiøjø miestø 

�ilumos tiekimo bendrovėms � pateiktø faktiniø suvartotos �ilu-

mos kiekiø namui �ildyti dalá sudarė �ilumos kiekis, suvartotas 

kar�tam vandeniui tiekti. 

Lyginome didþiøjø miestø ir rajonø �ilumos tiekimo ben-

droviø normines ir faktines �ilumos suvartojimo sąnaudas 

�ildymo sezono metu. Faktinės sąnaudos, pateiktos 4 pav. 

(kiekvieno mėnesio faktinės �ilumos sąnaudos kiekvienoje 

�ilumos tiekimo bendrovėje �ios grupės pastatams). Apiben-

drinus skaičiuojamuosius ir faktinius duomenis atitinkamomis 

atstojamosiomis (4 pav.) matyti, kad didþiuosiuose miestuose 

norminės ir faktinės �ildymo sąnaudos gerokai skiriasi � viduti-

ni�kai iki 12 kWh/(m2·mėn). Analogi�kas skirtumas bûdingas ir 

rajonø bendrovėms. Tai galima paai�kinti pirmiausia tuo, kad 
2 pav.  Nagrinėjamųjų šildomųjų plotų pasiskirstymas pagal namų 

aukštingumą.

Visi miestø daugiabučiai gyvenamieji namai buvo suskirs-

tyti á keturias grupes: 1�2, 3�4, 5 ir auk�tesni kaip 5 auk�tø 

namai. 

�ildomø plotø pasiskirstymas pagal namø auk�tingumą pa-

teiktas 2 pav. Matyti, kad didþiausią �ildomo ploto dalá � 60,9% 

sudaro plotai, esantys 5 auk�tø pastatuose Todėl ir �ilumos są-

naudas nagrinėti pradedame nuo �ios grupės pastatø. �ildomø 

plotø skaitmeninė i�rai�ka � tûkst. m2 pateikta toliau.

Matyti, kad nagrinėjamoje 5 auk�tø pastatø grupėje 92,1 

(90,9 + 1,2)% bendrojo �ildomojo ploto priklauso didþiøjø 

miestø �ilumos tiekimo bendrovėms, o 7,8% rajonams. Tik 1,6 

(1,2 + 0,4)% lyginant su bendruoju �ildomuoju plotu miestuose 

ir rajonuose sudarė plotai, kuriems �ildyti per 2001 � 2002 m. 

�ildymo sezoną buvo vir�ytos norminės �ilumos sąnaudos. 

Vertinant atskirai tik rajonus ploto, kuriam �ildyti vir�ijamos 

norminės sąnaudos, yra tik 5,7%.

Kyla klausimas, kodėl taip yra? Atsakymø gali bûti ávairiø. 

Pateiksime keletą versijø. Viena jø � rajonuose gyvena gerokai 

daugiau socialiai remtinø �eimø (vartotojø), kurioms uþ �ildymą 

daugiabučiø namø gyventojai atsiþvelgdami á mokėjimø dydá uþ 

suvartotą name (bute) �ilumos energiją visomis ámanomomis 

priemonėmis stengiasi maþinti jos vartojimą neatsiþvelgdami 

á bûsto sanitarines-higienines sąlygas.

Tolimesnei analizei atlikti lyginome normines ir faktines 

�ilumos sąnaudas pagal nustatytą vidaus patalpø aplinkos 

temperatûrą � 1 lentelės duomenys. Apibendrinti rezultatai (5 

pav.) rodo, kad faktinės suvartotos �ilumos sąnaudos nepri-

klauso nuo i� anksto apskaičiuotø pagal patvirtintas vidaus 

patalpø temperatûras. �ilumos tiekimo bendrovės turėtø �á 

neatitikimą ávertinti. Á tai reiktø atsiþvelgti sudarant �ilumos 

gamybos perspektyvinius planus, skaičiuojant ekonominius-

finansinius rodiklius ir kt.

Analogi�kus skaičiavimus atlikome ir kitokio auk�tingumo 

namø grupėms, palyginome skaičiavimo rezultatus. Rezultatai 

pana�ûs � skiriasi tik procentiniai santykiai ir sunaudotos �ilu-
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5 pav.  Norminių ir faktinių šilumos sąnaudų palyginimas esant nustatytoms 
skirtingoms patalpų vidaus oro temperatūroms 5 aukštų gyvenamiesiems 
namams.

skaitmenine i�rai�ka �is plotas yra pats maþiausias � tik 20 

tûkst. m2. Tyrinėtø rajoniniø miestø didþiausias �ildomasis 

plotas � 67 tûkst. m2 (34%), kuriame normos vir�ijamos 3 �4 

auk�tø namø grupėje. 

Atliktø tyrinėjimø rezultatai turėtø bûti i�samiau nagrinėja-

mi �iø ir kitø miestø ir rajonø �ilumos tiekimo bendrovėse. Á 

juos reiktø atsiþvelgti nustatant didþiausias ar ribines �ilumos 

energijos suvartojimo normas, ilgalaikes vir�utines kainø ribas, 

sudarant �ilumos tiekimo balansus ir kt. 

mos kiekis, �iø namø grupės analizės apibendrintieji rezultatai 

pateikti 2 lentelėje. 

I� 2 lentelėje pateiktø duomenø matyti, kad vidutinis mėnesio 

norminiø �ilumos sąnaudø didþiausias vir�ijimas � 237 tûkst.m2 

buvo daugiau kaip 5 auk�tø didþiøjø miestø gyvenamøjø namø 

grupėje, nors procentine i�rai�ka tai tik 5,5% �ios grupės namø 

bendrojo ploto. Didþiøjø miestø grupėje didþiausia procenti-

nė dalis, tenkanti 1 � 2 auk�tø namø grupei, yra 6,1%, tačiau 
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2 pav.  Virpesių išklotinės

Vanduo yra puikus tirpiklis, todėl natūralu, kad vandenyje būna daug įvairių 
ištirpusių medžiagų bei nemažas kiekis netirpių ir koloidinių dalelių. Požeminio 
vandens cheminė sudėtis ir užterštumas labai priklauso nuo grunto, per kurį 
filtruojasi vanduo, savybių. Vandens kietumą lemia ištirpusios kalcio ir magnio 
druskos (daugiausia Ca(HCO3)2 ir Mg(HCO3)2). Pažiūrėjęs į vandenį kietumo 
nenustatysi, tačiau naudojant buitinę techniką, šiluminę, santechninę ir kitą įrangą 
greitai pajuntamos „kieto“ vandens sukelti padariniai, nors tiesiogiai žmogaus 
sveikatai šios druskos nekenkia (1 pav.). Lietuvos požeminiame vandenyje yra 
didokas geležies kiekis. Dažniausiai geležis būna dvivalentė. Jei vandenyje yra 
oksiduojančių medžiagų (deguonies arba chloro), dvivalentės geležies jonai 
oksiduojami iki netirpaus geležies hidroksido, kuris virsta nuosėdomis.

KALKIØ IR GELEÞIES NUOSËDØ �ALINIMAS.
NAUJAS VANDENS APDOROJIMO BÛDAS

šio metodo pagrindas dar nėra iki galo sukurtas, todėl pagrindiniai teiginiai gauti 
eksperimentiniais ir natūraliais tyrimais. Molekulių virpesiai yra sudėtingas reiškinys, 
kurį aiškina kvantinė fizika. Kiekvieną kūną sudaro molekulės, kurios susideda iš 
atomų, apie kurių branduolį nuolat sukasi elektronai. Dalis molekulę sudarančių 
atomų elektronų nuolat iš vienos judėjimo orbitos pereina į kitą, šis kryptinis elek-
tronų judėjimas lemia molekulių virpesius. Prietaiso veikimas pagrįstas vandens ir 
įvairių vandens priemaišų molekulių natūralių virpesių keitimu, slopinimu ir naujų 
virpesių generavimu. Pavyzdžiui, veikiant prietaisui pakeičiami natūralūs kalcio 
karbonato jonų virpesiai, taip iš dalies koreguojama molekulinė gardelė. Paveikti 
karbonatų jonai nenusėda kietų sunkiai pašalinamų nuosėdų pavidalu, o sudaro 
purias, lengvai nuplaunamas nuosėdas.

Doc. dr. Mindaugas Rimeika
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vandentvarkos katedra

1 lentelė. Orientacinis nuosėdų poveikis šildymo elementų 
efektyvumui

Nuosėdų storis, mm 0,3 1,6 3,2 6,3 12,7 19,0

Efektyvumo nuostoliai, % 4 11 18 28 60 90

1 pav.  Kalkių nuosėdos

Didžiausias kieto ir geležingo vandens trūkumas – kalkių ir geležies nuosėdos, 
kurių susidarymo intensyvumas didėja kylant vandens temperatūrai. Susidariu-
sios nuosėdos nusėda ant vamzdžių sienelių, santechninių prietaisų ir ilgainiui 
juos užkemša; nuosėdos taip pat susidaro ant šildymo elementų, tai sumažina 
energijos perdavimo efektyvumą. Orientacinis nuosėdų poveikis šildymo elementų 
efektyvumui pateiktas 1 lentelėje.

Natūralius virpesius (oranžinė kreivė) slopina prietaiso skleidžiami virpesiai. 
Natūralūs virpesiai interferuoja su prietaiso generuojamu virpesiu (žalia kreivė), 
kurio periodas ir amplitudė yra tokia pat, tik tų virpesių fazių skirtumas 180°, tai 
šie virpesiai slopina vienas kitą (2 pav.). Priklausomai nuo prietaiso generuojamų 
virpesių savybių gali būti keičiamas kalcio karbonato ir geležies junginių tirpumas 
ir nuosėdų susidarymo intensyvumas. 

Gamybos metu prietaisas aktyvuojamas, kad skleistų tam tikrus virpesius, kurių 
energiją sugeria vandens molekulės (ir vandenyje esančių priemaišų molekulės), te-
kėdamos per prietaisą. Generuojami virpesiai sklinda vandens tekėjimo kryptimi gana 
ilgai. Prietaisui gaminti naudojamas aliuminis ir silicis, jiems būdinga geros virpesių 
priėmimo, išlaikymo ir nuolatinio perdavimo savybės. Prietaiso veikimo principas yra 
patentuotas ir neturi analogų pasaulyje. Prietaiso vaizdas pateiktas 3 pav. 

Viena pagrindinių metalinių vamzdžių yda yra korozija. Korozijos intensyvumas 
labai priklauso nuo vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos. Prietaiso generuo-
jami virpesiai pakeičia geležies atomų elektronų judėjimą ir sumažina naujų geležies 
nuosėdų susidarymą bei skatina anksčiau susidariusių nuosėdų tirpimą bei išplovimą 
iš sistemos. Vandens apdorojimo efektyvumui didelį įtaką turi vandens kokybė.

3 pav.  MERUS prietaisas

Dažniausiai naudojami vandens minkštinimo (gerinimo) metodai:
• katijonitiniai vandens filtrai;
• reagentinis vandens minkštinimas;
• chemikalų naudojimas;
• atvirkštinis osmosas;
• kiti metodai (magnetai, elektrochemija ir kt.).

Čia aprašomas vandens gerinimas grindžiamas vandens molekulių virpesių 
keitimu ir iš esmės skiriasi nuo kitų įprastinių vandens gerinimo metodų. Teorinis 
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Prietaisui nereikia papildomo elektros šaltinio, patikimam darbui užtenka ap-
linkinio oro šilumos. Jokio išorinio energijos šaltinio prie prietaiso jungti nereikia. 
Tačiau prietaisas turi būti montuojamas ne arčiau kaip 50 cm atstumu nuo elektros 
prietaisų, įrenginių ar laidų (kuriais teka 220 V kintamosios įtampos srovė), nes 
kintamasis elektromagnetinis laukas kenkia prietaiso įkrovai. Apdorojamo vandens 
temperatūra gali būti ne didesnė kaip 150 °C. Prietaisui suteikiama 5 metų garantija. 

bei vamzdžiams nuo korozijos saugoti. Tačiau jis tinkamas naudoti tik tais atvejais, 
kai dėl technologinių reikalavimų iš vandens nereikia pašalinti ištirpusių druskų ir 
mechaninių priemaišų. 

2 lentelė. Prietaisų matmenys ir schema

Skersmuo, mm A B C D Debitas
20 27,5 75 23,75 20 100 m3/parą
25 35,0 75 20,0 20 100 m3/parą
32 42,5 75 16,25 20 100 m3/parą
40 49,0 100 27,0 20 200 m3/parą
50 61,0 100 19,5 20 200 m3/parą
75 91,0 150 36,5 30 300 m3/parą

4 pav. prietaiso montavimas

Laikantis nurodytų sąlygų prietaiso naudojimo trukmė lygi 25 metams.
Šie prietaisai montuojami ant vamzdžių, todėl jie klasifikuojami panašiai kaip 

vamzdžiai. Prietaisų dydis praktiškai neribojamas ir priklauso nuo užsakovo pa-
geidavimų bei esamų ar projektuojamų vamzdžių dydžio. 2 lentelėje pateikiami tik 
dažniausiai naudojamų prietaisų matmenys.

Tokie prietaisai gali būti naudojami praktiškai visur: šalto ir karšto geriamojo 
bei technologinio vandens tiekimo, šildymo ir šaldymo sistemose, garo gamyboje 
ir kitur. Prietaisai montuojami ant vamzdžių, kuriais tiekiamas vanduo į indaplo-
ves, skalbykles, kavos virimo aparatus, garo generatorius, vandens šildytuvus, 
šilumokaičius, aušinimo įrenginius, šildymo sistemas, baseinus, fontanus ir visur 
kitur, kur reikia išvengti žalingo kalkių ir geležies nuosėdų susidarymo. Vamzdžio 
medžiaga prietaiso efektyvumui poveikio beveik neturi, todėl prietaisai montuojami 
ant varinių, metalinių, ketinių, plastikinių ir kitos rūšies vamzdžių.

Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad naudojant šiuos prietaisus sumažėja 
bakterijų skaičius vandenyje, o atskirais atvejais jos visai išnyksta. Tai įvyksta dėl 
dviejų priežasčių: prietaiso skleidžiami virpesiai neigiamai veikia bakterijas, o su-
mažėjus nuosėdų sluoksniui vamzdyje blogėja bakterijų dauginimosi sąlygos.

Pirmieji tokio tipo prietaisai buvo sukurti ir sėkmingai išbandyti 1996 metais 
Vokietijoje. Iki šių dienų sukaupta nemaža jų naudojimo patirtis įvairiose pasaulio 
vietose. Gauti teigiami vartotojų atsiliepimai ir iš Lietuvos įmonių, pvz., UAB „Vil-
niaus vandenys“ šį prietaisą naudoja gaminant garą. Saugant garo generatorių 
nuo užkalkėjimo, minkštintas vanduo buvo vežamas iš katilinių. Įrengus prietaisą 
pradėtas naudoti vandentiekio vanduo. Per 3 mėnesius jokių naudojimo trūkumų 
nepastebėta, kaitinimo elementas neapkalkėjo. UAB „Vilniaus margarino gamykla“ 
siekdama išvengti nuosėdų cirkuliacinėje aušinimo sistemoje buvo priversta naudoti 
specialius chemikalus. Pradėjus naudoti prietaisus chemikalų buvo atsisakyta, 
o didžioji dalis sistemoje susikaupusių nuosėdų buvo išplauta. UAB „Ukmergės 
vandenys“ sėkmingai panaudojo šią naujovę nuosėdų kiekiui vamzdžiuose mažinti 
ir tiekiamo vandens kokybei gerinti.

Prietaiso įrengimas labai paprastas, nes jis susideda tik iš dviejų dalių (4 pav.), 
sujungiamų varžtais. Vamzdžio vieta, ant kurios montuojamas prietaisas, paden-
giama izoliacine juosta, kad būtų galima išvengti galvaninės korozijos. 

Dėl smulkesnės informacijos galima kreiptis į UAB „BMSK Baltic“. Firma su-
teikia jums galimybę mažiausiai šešias savaites nemokamai bandyti šį prietaisą, 
kad jūs įsitikintumėte šio įrenginio darbo efektyvumu. Jei įrenginys netenkins jūsų 
lūkesčių – paprasčiausiai grąžinsite jį atgal. 

Prietaisai gali būti sėkmingai naudojami įvairiuose šalto ir karšto vandens 
tiekimo įrenginiuose kalkių ir geležies nuosėdų susidarymo intensyvumui mažinti 
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Atliktuose mokyklų renovavimo pro-
jektuose pagrindinis dėmesys buvo skirtas 
šilumos sąnaudų mažinimui. Šiam tikslui 
pasiekti naudotos įvairios priemonės: nau-
jų individualių šilumos punktų įrengimas ar 
esamų sutvarkymas;  pastato išorinių sienų 
ir stogų šiltinimas, panaudojant šilumą izo-
liuojančias medžiagas; langų keitimas nau-
jais su sandariais rėmais ir stiklo paketais 
juose; senų langų sandarinimas, įdedant 
tarpines rėmuose. 

Sienų ir stogų šiltinimas, turėjo įtakos 
tik pastato šilumos nuostolių dydžiui – jie 
sumažėjo. Pakeitus ir sutvarkius langus, 
sumažėjo lauko oro infiltracija į patalpas, 
o tuo pačiu šilumos kiekis, reikalingas tam 
orui sušildyti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
ši priemonė yra labai efektyvi. Tokia nuo-
monė susiformavo remiantis patirtimi, įgyta 
renovuojant gyvenamąsias patalpas. Tačiau 
mokyklose ne mažiau svarbiu faktoriumi, 
lyginant su šilumos taupymu, yra patalpų 
(klasių) oro kokybė, kuri blogėja, mažėjant 
lauko oro infiltracijai, nes beveik visos pa-
talpos vėdinamos tik natūraliu būdu. Tam, 
kad nustatyti kokią įtaką langų sandarumas 
turi patalpų oro kokybei, buvo atlikti tyrimai 
pagal žemiau aprašytąją metodiką.

1.  Patalpų sandarumo ir jų vėdinimo 
tyrimo metodika

Norėdami išsiaiškinti langų sandarumo 
įtaka natūraliai oro kaitai patalpose, atlie-
kame oro kaitos kartotinumo matavimus 
patalpose. 

I. Tai darome pagal žemiau aprašytą me-
todiką [1,2,3], kuri grindžiama dujų koncen-
tracijos patalpoje laipsnišku mažėjimu. 

Dujų, kurių koncentracija matuojama, 
balanso lygtis tokia:

  , 
               (1)

čia V - patalpos tikrasis tūris, m3; c – dujų 
koncentracija, ppm; Q – patekęs į patalpą 
oro kiekis, m3/s; t – laikas, s.

Suintegravus ir per tvarkius (1) lygtį, 
gaunama lygtis oro kaitai nustatyti:

  
,            

(2)

čia n – oro kaitos kartotinumas patalpoje, 
h-1; cp – pradinė išmatuota dujų koncentra-

Matavimams geriausia naudoti dujas, 
kurių neišskiria žmogus ir augalai, tačiau 
tai ne visuomet įmanoma. Visų pirma du-
jas tyrimams renkamės pagal turimą dujų 
koncentracijos analizavimo prietaisus, 
toliau pagal jų kainą ir galimybę įsigyti 
bei patogumą naudoti. Mes pasirinkome 
angliarūgštės dujas.

Matavimų seka tokia:
1. Pastato išorėje išmatuojama CO2 kon-

centracija. 
2. Patalpa, kurioje numatyta atlikti tyrimus, 

gerai išvėdinama, užklijuojamos ventilia-
cijos angos. Tada į patalpą, kurioje nėra 
žmonių ir kurios oro dujinė sudėtis ar-
tima lauko orui, prileidžiama CO2 dujų. 
Jos patalpoje esančiu ventiliatoriumi 
gerai sumaišomos su patalpos oru, taip 
kad koncentracija būtų visur vienoda. 
Po to CO2 monitoriumi 2001VTC, kuris 

įrengtas 1,1 m. aukštyje patalpos cen-
tre, registruojamas CO2 koncentracijos 
mažėjimas. Tai atliekama taip: signalai 
apie CO2 koncentraciją patalpoje iš 
monitoriaus į duomenų kaupiklį MITEC 
AT 40, kuriame užrašomos jų vidutinės 
reikšmės kas 2 minutės.

3. Matavimo duomenys įvedami į kompiu-
terį ir apdorojami.

4. Apskaičiuojama oro kaita. Skaičiavimai 
atliekami pagal (2) lygtį.
Šio metodo trūkumas yra tas, kad kiek-

vienam matavimui atlikti yra reikalingos CO2 
dujos, kurios palyginti brangios ir kurias ne-
patogu transportuoti.

II. Greta anksčiau aprašytosios meto-
dikos numatyta taikyti kitą būdą [1,3] pa-
talpų sandarumui nustatyti, kuris pagrįstas 
atitinkamu slėgio arba išretinimo patalpoje 
sudarymu. Šio matavimo būdo schema at-
vaizduota 2 paveiksle.

Matavimo seka tokia:
1. Ventiliatoriumi CE 140 L-125 tiekiamas 

oras į patalpą, kuri sandariai uždaryta.
2. Mikromanometru Wohler DM 1 kontro-

liuojamas sudarytas slėgis patalpoje. Jis 
turi būti 50 Pa, jeigu užtenka ventiliato-
riaus našumo, kitaip slėgis palaikomas 
pagal aplinkybes.

3. Slėgis patalpoje palaikomas reguliuojant 
ventiliatoriaus apsisukimus greičio regu-
liatoriumi MTY 1,0 AU.

4. Mikromanometru MMN matuojamas 
slėgių skirtumas prieš ir po diafragmos 
SPI-125 ir pagal jį surandamas tiekiamo 
oro kiekis į patalpą.

5. Oro kiekis (m3/h) tiektas į patalpą ir pada-
lintas iš patalpos tikrojo tūrio parodo oro 
kaitos kartotinumą patalpoje, apskaičiuotą 
kartais per valandą prie tam tikro slėgio.

 PATALPØ SANDARUMO IR JØ VËDINIMO TYRIMAS  
dr. doc. Edvardas Tuomas 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

1 pav. Grafinė oro kaitos kar totinumo 
nustatymo išraiška

2 pav. Oro kaitos matavimo schema, palaikant slėgį patalpoje

cija patalpoje; ppm; cg – galinė išmatuota 
dujų koncentracija patalpoje; ppm; ce – dujų 
koncentracija išorėje, ppm. 

Grafinė šios analizės išraiška pateikta 
(1) paveiksle.



ÐILUMINË TECHNIKA

2003 m. Nr. 3 (Nr. 18)14

ÐILUMINË TECHNIKA

2003 m. Nr. 3 (Nr. 18) 15

Šis metodas grindžiamas tokia priklau-
somybe:

,                              (3)

čia Q – iš patalpos per nesandarumus 
ištekėjęs oras, m3/h; k – koeficientas; ∆p 
– patalpoje laikomas slėgis, Pa; n – oro 
kaitos kartotinumas. 

Iš (3) formulės lengvai surandamas 
dydis n.

Grafinė šios priklausomybės interpreta-
cija pateikta 3 paveiksle.

sandarumo ir oro kokybės tyrimus patal-
pose, kuriose buvo atlikti įvairaus lygio ir 
kokybės darbai tvarkant langus.
1. Seni langai pakeisti naujais su šiuolaiki-

niais sandariais rėmais.
2. Senuose languose sudėtos naujos san-

darinimo tarpinės.
3. Seni langai, kurių rėmuose esantys ply-

šiai užklijuoti popieriaus juostomis arba 
jiems nieko nedaryta.
Mokykloje pagrindiniai oro teršėjai yra 

žmonės (mokiniai ir mokytojai), o teršalai - 
jų kūnuose vykstančios medžiagų apykaitos 
metu išsiskiriančios į aplinką įvairios medžia-
gos (vandens garai, prakaitas, angliarūgštė 
ir t.t.) ir medžiagos, patenkančios į orą dėl jų 
fizinės veiklos, pavyzdžiui  dulkės. Šiuo atve-
ju pagrindiniai teršalai yra biologinės kilmės, 
kuriuos prietaisais išmatuoti yra labai sunku 
dėl jų mažos koncentracijos, nors jie labai 
jaučiami, visų pirma uosle. Nustatyta, kad 
biologinės kilmės teršalų kiekis yra propor-
cingas žmogaus išskiriamam angliarūgštės 
kiekiui, todėl biologiniam teršimui įvertinti 
naudojamas netiesioginis metodas, paremtas 
angliarūgštės kiekio matavimu. Savo tyrimus 
mes taip pat grindėme šiuo metodu.

Pirmiausia buvo atliekami temperatūros 
ir angliarūgštės koncentracijos matavimai, 
kurie patalpose nepertraukiamai buvo vyk-
domi apytikriai nuo vienos iki dviejų parų, 
fiksuojant minėtų parametrų vidurkius kas 2 
minutės. Matavimus atlikome 8 mokyklose, 
tačiau čia pateikiame medžiagą tik apie tris, 
kurias mes pasirinkome būdingomis pagal 
aukšččiau paminėtą langų renovavimo lygį, 
suskirstytą į tris grupes..

Tuskulėnų vidurinė mokykla Vilniuje

Šioje mokykloje langai pakeisti naujais. 
Iš apklausos rezultatų matyti, kad patalpose 
temperatūra tapo normali, tačiau darbo metu 

būna tvanku. Tai leido daryti prielaidą, kad 
patalpų vėdinimas gali būti nepakankamas 
ir ją reikėjo patikrinti. Šiai prielaidai patikrinti 
buvo atlikti patalpų mikroklimato matavimai 
laikantis anksčiau išdėstytos metodikos. 
Svarbiausia buvo nustatyti patalpų oro 
užterštumą. 

Atlikti temperatūros ir angliarūgštės 
matavimų [4], kurie vyko esant tuščioms 
ir užimtoms patalpoms, rezultatai pateikti 
žemiau pateiktame 4 paveiksle 

Iš šio paveikslo matyti, kad esant tuš-
čioms patalpoms angliarūgštės koncen-
tracija yra ar tima foninei koncentracijai, 
esančiai išorės ore. Prasidėjus pirmai pa-
mokai ši koncentracija ima sparčiai didėti ir 
iki pamokos pabaigos pasiekia 1871 ppm. 
ir tik truputį sumažėja pertraukos metu iki 
1125 ppm, kai patalpa vėdinama pradarius 
langus. Tai, kad vėdinimas vyksta atidarius 
langus, labai gerai matyti iš tame pačiame 
paveiksle esančio temperatūrinio grafiko. 
Kitos pamokos metu koncentracija ir tem-
peratūra patalpoje didėja dar labiau ir šiek 
tiek sumažėja pertraukos metu. Bendras 
koncentracijos kiekis auga ir taip tęsiasi 
iki pamokų pabaigos, kai koncentracija 
pasiekia didžiausią lygį. Pasibaigus pamo-
koms angliarūgštės koncentracija ima lėtai 
mažėti iki nusistovi minimalus lygis. Kitą 
dieną situaciją vėl kar tojasi. Didžiausias 
CO2 koncentracijos lygis (3000 ppm) ir 
aukščiausia temperatūra (22,2°C) buvo už-
registruota antrąją dieną vykdytų matavimų 
metu ir tai įvyko antrosios pamokos metu, 
o ne paskutiniosios. Tą galima paaiškinti 
gausesniu mokinių skaičiumi, dalyvavusiu 
antrojoje pamokoje.

Temperatūra patalpoje net ir nakties metu 
nebuvo nukritusi žemiau 18°C. Tai rodo, kad 
mokykloje dar nepakankamai panaudojamos 
renovacijos suteiktos galimybės reguliuoti 
temperatūrinį režimą paros laikotarpyje ir 

3 pav.  Grafinė tiekiamo oro, slėgio patalpoje 
ir oro kaitos priklausomybės 
interpretacija

III. Patalpų vėdinimo tyrimas atliekamas 
esant atviroms vėdinimo kanalų angoms, kai 
patalpose yra mokiniai (pamokų ar kitokios 
jų veiklos metu).

Tyrimo eiga tokia:
1. Patalpa, kurioje numatyta atlikti tyrimus, 

1,1 m. aukštyje patalpos centre įrengia-
mas CO2 monitorius 2001VTC, kurio 
fiksuojami duomenys apie CO2 koncen-
tracijos kitimą automatiškai perduodami 
į duomenų kaupiklį MITEC AT 40.

2. Duomenų vidutinės reikšmės užrašomos 
kas 2 minutes.

3. Duomenys kaupiami visos darbo dienos 
metu.

4. Matavimų duomenys apie CO2 koncen-
traciją įvedami į kompiuterį ir analizuo-
jami, lyginant juos su norminiais. 

5. Pagal lyginimo rezultatus daroma išvada 
apie patalpų vėdinimo kokybę.

2.  Patalpų sandarumo ir jų vėdinimo 
tyrimo rezultatai

Atsakymai į klausimus, pateiktus mo-
kyklų vadovams nepilnai atskleidė padėtį 
apie patalpų vėdinimą ir oro kokybę. Tai 
iš dalies galima suprasti, kadangi padėtis 
buvo vertinama vadovaujantis pojūčiais, o 
ne matavimais. 

Turėdami tikslą išsiaiškinti tikrąją padėtį 
ir renovacijos įtaką patalpų mikroklimato 
kokybei mokymo klasėse atlikome patalpų 4 pav. Temperatūra ir angliarūgštės koncentracija 224 kabinete
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todėl nepakankamai taupoma šiluma. Taip pat reikia atkreipti dėmesį 
į tai, kad pamokų metu temperatūra yra aukštesnė už norminę (20°C), 
todėl ir šiuo atveju šiluma yra pereikvojama. Galimybė reguliuoti tem-
peratūrinį režimą pastate yra, kadangi renovacijos metu mokykloje 
įrengtas šiuolaikinis šilumos punktas, kuriame esanti aparatūra gali 
būti programuojama reikiamo režimo palaikymui.

Iš kitos pusės, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad patalpose, spren-
džiant pagal išmatuotą CO2 koncentraciją, vėdinimas vyksta labai 
silpnai. Tai yra dėl šių priežasčių: 

a) po renovacijos įrengti nauji, sandarūs langai, kurie nepra-
leidžia į patalpą šviežio oro;

b) patalpose yra įrengta natūrali ventiliacija per sienose esan-
čius tam reikalui oro pašalinimo kanalus;

c)  trūkstant natūraliu būdu į patalpas pritekančio oro, negali 
normaliai veikti esanti oro ištraukimo sistema.

Laikoma, kad viršutinė CO2 koncentracijos riba, atitinkanti kom-
forto sąlygas yra 1000 ppm. Deja, kaip matyti iš 4 paveikslo, tokia 
koncentracija būna tik pirmosios pamokos metu. Vertinant oro kaitą 
nagrinėtoje patalpoje Nr. 224 buvo atlikti skaičiavimai, pagrįsti CO2 
koncentracijos mažėjimu, tuščioje uždarytoje patalpoje. Koncentracija 
buvo matuojama CO2 jutikliu 2001 VTC iš kurio gautas signalas kas 2 
minutes buvo užrašomas duomenų kaupiklyje MITEC AT 40. Užrašyti 
duomenys specialios programos pagalba buvo perkelti į PC ir iššifruot 
bei atvaizduoti grafiniu pavidalu.

 Oro kaitos skaičiavimai atlikti pagal tokius duomenis:
a) CO2 koncentracija stebėjimo periodo pradžioje 2001 11 20 

14:25 buvo 2396 ppm;
b) CO2 koncentracija stebėjimo periodo pabaigoje 2001 11 20 

16:45 buvo 819 ppm;
c) foninė CO2 koncentracija buvo 396 ppm.
Skaičiavimai atlikti pagal (6.2) formulę:

.
Skaičiavimais nustatyta oro kaita patalpoje Nr. 224 yra 0,67 h-1. 
Žinant, kad šios patalpos tūris V=151,5 m3, oro kiekis, pasikei-

čiantis patalpoje per 1 valandą yra 101,5 m3. Skaičiuojant mokiniui 7 
m3 patalpos tūrio, šioje patalpoje gali būti 22 mokiniai. Pagal 

1. lentelė. Patalpos Nr. 224 sandarumo bandymo rezultatai

Pučiant orą į patalpą
Oro kiekis, m3/h 444 411 380 330 266 224 166 128
Slėgis patalpoje, Pa 63 58 48 34 22,2 11 5 0,7
Oro pakeitimo kartai, n 2,9 2,7 2,5 2,2 1,8 1,5 1,1 0,8

Siurbiant orą iš patalpos
Oro kiekis, m3/h 413 393 361 320 270 222 169 130
Slėgis patalpoje, Pa -56 -51 -43 -32 -21 -11 -3,7 -2,3
Oro pakeitimo kartai, n 2,7 2,6 2,4 2,1 1,8 1,5 1,1 0,9

ASHRAE standartą 62-1999 “Ventiliacija priimtinai oro kokybei” 
[5],[6] asmeniui turi būti tiekiama per 7l/s (25,2 m3/h) šviežio oro. 
Laikantis šios normos į nagrinėjamą patalpą turėtų būti tiekiama 554,4 
m3/h šviežio oro. Faktiškai, kaip nustatyta oro kaitos matavimais, į 
patalpą patenka mažiau kaip penktadalis reikalingo šviežio oro.

Lygiagrečiai su oro kaitos matavimu buvo atliktas patalpos 
sandarumo matavimas laikantis metodikoje aprašytos tvarkos. Šio 
matavimo metu natūralios ventiliacijos angos buvo užklijuotos. San-
darumas buvo nustatytas pučiant orą į patalpą ir sudarant joje slėgį 
ir siurbiant orą iš patalpos bei sudarant vakuumą. Matavimo rezultatai 
pateikti 1 lentelėje.

5 pav.  Ryšys tarp oro pakeitimo kartų ir slėgio patalpoje

Grafiškai šie matavimo rezultatai atvaizduoti 5 paveiksle.
Iš 5 paveikslo matyti, kad esant minėtam slėgiui oro pakeitimo 

kartotinumas yra 2, Yra priimta lyginti patalpų sandarumą prie slėgio 
jose ±50 Pa. Palyginimui galima pasakyti, kad šis rodiklis Lietuvoje 
tirtiems gyvenamiesiems pastatams, apytikriai yra 6,7, o didžiojoje 
dalyje Švedijos pastatų nuo 3 iki 4 [7]. Iš šių palyginimų galima 
daryti išvadą, kad Tuskulėnų vidurinėje mokykloje patalpos Nr. 224 
sandarumas yra labai didelis. Iš kitos pusės šis rodiklis, kaip ir CO2 
kiekio matavimai pamokų metu, patvirtina, kad esant sandarioms pa-
talpoms būtina įrengti mechaninę ventiliaciją, nes natūralios neužtenka 
normalioms higieninėms sąlygoms patalpoje palaikyti.

/Tęsinys kitame žurnalo numeryje/
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Tikimasi, kad ástojus á Europos Sąjungą ( ES) �ilumos tie-

kimo ámonės galės pasinaudoti ES fondø parama. Tam reikia 

parengti ámoniø modernizavimo, restruktûrizavimo ir kitus in-

vesticiniø lė�ø reikalaujančius projektus. Viena tokiø krypčiø yra 

�ilumos ûkio automatizavimas. Tačiau jis nebus veiksmingas 

neatlikus ámoniø restruktûrizavimo pagal tarptautinius (ISO) 

standartus, todėl ypač svarbu nesugriaunant �iuo metu esa-

mø valdymo struktûrø artimiausiu laiku restruktûrizuoti ámones. 

Viena galimø �ilumos ámonės valdymo schemø ��ilumos ûkio 

valdymas pagal tarptautinius standartus� parodyta 1 pav. Tai 

sustambintas �iuolaikinės �ilumos tiekimo ámonės modelis, 

kuris leidþia optimizuoti ámonės valdymą ir sudaro sąlygas 

visi�kai automatizuoti �ilumos ûká pagal ISO. Tas darbas pa-

reikalaus ámoniø vadovø ir specialistø iniciatyvos, daug darbo 

ir kantrybės, tačiau já bûtina atlikti siekiant, kad gaminamas 

produktas bûtø kokybi�kas plačiąja �io þodþio prasme, tačiau 

to nepakanka. Norint sumaþinti produkto savikainą ir kuo geriau 

tiekti vartotojams �ilumą bûtina automatizuoti visą valdymo 

procesą. Tam reikia daug lė�ø, kuriø �iuo metu ámonės neturi, 

tačiau organizacinius ir kitus ISO diegimo klausimus ámonės 

pajėgios i�spręsti pačios.

Reikia tinkamai parengtø specialistø, �iam parengimui taip 

pat galima panaudoti ES paramą.

Gauti ES paramą nėra lengva, todėl nelaukiant �Geruoliø 

i� ES�jau dabar galima pradėti diegti kokybės valdymo ele-

mentus.

Priemonės, leidþiančios pagerinti esamø �ilumos tieki-

mo ámoniø struktûriniø padaliniø darbo lygá diegiant ISO 

elementus:

Ásteigus atskirą darbo grupę arba ámonės Techninę tarybą 

galima pradėti diegti kokybės sistemos bei jos valdymo ele-

mentus. Siûlomas toks veiksmø planas:

1. Kiekvieno padalinio (ir vadovybės) vadovas apra�o visas 

jo padaliniui priskirtas esamas procedûras ir problemas, 

nustatomas problemos �eimininkas. Smulkiau �ios pro-

cedûros ir principai apra�yti minėtuose standartuose.

2. Specialistø komandos, diegsiančios sistemą, sukûrimas 

ir áteisinimas, ágaliojimø suteikimas.

3. Specialistø komanda i�nagrinėja visas apra�ytas pro-

cedûras, atlieka jø analizę ir jas patikslina. Techniniø 

ir technologiniø procedûrø analizę galėtø atlikti ir 

jas patikslinti ámonės Techninė taryba. Procedûros 

suderinamos su visomis bendrovėje galiojančiomis 

instrukcijomis, ásakymais bei nurodymais. Jos neturi 

prie�tarauti viena kitai ir privalo atitikti Lietuvoje galio-

jančius norminius aktus.

4. Pagal sukurtas procedûras atnaujinti visø darbuotojø 

pareigines instrukcijas ir supaþindinti su jomis visą per-

sonalą.

5. Sudaryti ir áteisinti �Ámonės kokybės vadovą� (standartø 

sistemą) ir uþtikrinti, kad jis bûtø kompiuteriu prieinamas 

kiekvienam bendrovės specialistui ir paprastam darbuo-

tojui.

6. Sukurti procedûrø ágyvendinimo planą pereinamuoju 

laikotarpiu ir já ágyvendinti.

7. Sukurti procedûrø vykdymo kontrolės mechanizmą, 

skatinimo ir nuobaudø uþ jø nevykdymą sistemą, kuri 

bûtø �Ámonės kokybės vadovo� dalis.

Ásigaliojus naujiems Energetikos bei �ilumos ûkio ástaty-

mams ir ástatymø papildomiesiems aktams atsirado galimybė 

diegiant ISO modernizuoti �ilumos ûkio valdymą. Net nemokant 

dideliø pinigø uþ ámonės sertifikavimą galima padidinti �ilumos 

ir kitø ámoniø darbo efektyvumą, konkurencingumą ir pasiekti, 

kad ámonė dirbtø pelningai.

�ilumos ámonės darbo inspekcijos skyriaus patirtis rodo, kad 

pirmiausia reiktø nustatyti toliau i�vardytas procedûras.

1. Vidaus ir i�orės (?) projektø nagrinėjimo, derinimo ir pri-

ėmimo tvarka.

2. Ámonės árenginiø remonto ir rekonstrukcijos organizavimo 

ir atlikimo tvarka (pradþia, darbo eiga, pabaiga).

3. Ámonės paslaugø atsisakymo (abonentø atsijungimo nuo 

�ilumos tinklø ir pan.) tvarka.

4. Vidaus dokumentø cirkuliacijos ámonėje tvarka, jø ap-

sauga.

5. Planiniø inspekcijos skyriaus patikrinimø, jø áforminimo 

ir trûkumø �alinimo tvarka.

6. Gamybiniø pasitarimø vedimo, pasirengimo jiems, spren-

dimø priėmimo ir ágyvendinimo tvarka.

7. Ámonės statiniø periodiniø ir specialiøjø apþiûrø atlikimo 

tvarka.

8. Ámonės padaliniø tarpusavio uþsakymø ir paslaugø at-

likimo tvarka.

ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMAS 
PAGAL TARPTAUTINIUS STANDARTUS

TADAS RAJONČYS
AB „Panevėžio energija“ inžinierius inspektorius
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9. Statiniø remonto atlikimo tvarka.

10. Sutarčiø sudarymo, perþiûrėjimo, derinimo ir pasira�ymo 

tvarka.

11. Tinklø, katiliniø �ilumos árenginiø bandymø bei profilak-

tikos planavimo ir atlikimo tvarka.

12. Ámonės elektros ir automatikos árenginiø remonto, jo 

planavimo ir atlikimo tvarka.

13. Pagrindiniø ir rezerviniø árenginiø po ilgalaikio stovėjimo 

atidavus juos eksploatuoti naudojimo tvarka.

14. Naktiniø patikrinimø ámonės padaliniuose atlikimo ir 

áforminimo tvarka.

15. Statybviečiø árengimo, priėmimo ámonėje bei statybos 

pradþios áforminimo  ir atlikimo tvarka.

16. Transporto áleidimo ir i�leidimo i� ámonės teritorijos tvar-

ka.

17. Medþiagø uþsakymo, gavimo, naudojimo ir nura�ymo 

tvarka.

18. Laikinø suvirinimo vietø árengimo ir priėmimo tvarka.

19. Darbuotojø naudojimosi ámonės teikiamomis paslaugo-

mis tvarka.

20. Darbuotojø (ir inþinerinio personalo) rengimo, tobulinimo 

ir lavinimo tvarka.

21. Ámonės darbuotojø organizaciniø, techniniø ir techno-

loginiø siûlymø pateikimo, svarstymo, ágyvendinimo ir 

skatinimo uþ juos tvarka ... ir taip toliau.

Kiekviena ámonė laisvai pasirenka valdymo struktûrą, jos 

veiklos sritys skirtingos, todėl procedûrø sąra�as ávertinant jau 

ámonėje galiojančias instrukcijas, ásakymus bei nurodymus at-

skiroms tarnyboms, bus kitoks. Bendromis visø padaliniø pa-

stangomis ádiegus kokybės valdymo principus ámonės darbas 

taps na�esnis ir tai lems didelá ekonominá efektą.

Automatizuota katilin�-elektrin�

Automatizuota 
katilin�

Operatyvinis �rengini�
valdymo pultas 

�ILUMOS �KIO PROCESO VALDYMAS PAGAL TARPTAUTINIUS STANDARTUS ( ISO )

Bendratinkliniai 
�renginiai 

�ilumos-elektros  
gamybos ir tinkl�

valdymo dispe�erin�
tarnyba 

Ekonomikos
analiz�s tarnyba Realizavimo analiz�s

tarnyba 

Administracija 

Proced�r�
vykdymo kontrol�s

tarnyba 

Vartotojus aptarnaujanti 
bendrov�

Vartotojai

�ilumos valdymo (�P) 
ir apskaitos mazgas 

�ilumos tinklus ir mazgus
eksploatuojanti  

tarnyba 

Pretenzij� analiz�s ir 
�ilumos tinkl� bei punkt�

remonto tarnyba 

Abonent� ir duomen�
apdorojimo, analiz�s

tarnyba 

Buhalterija 

Paslaug�, �rengini�
eksploatacijos ir remonto 

atlikimo bendrov�s

Proces� valdanti bendrov�

Katilin�
aptarnaujantis 

padalinys 

Proces�  bei technin�s
strategijos  

vystymo tarnyba Paruo��:  In�inierius inspektorius Tadas Rajon�ys 
Panev��ys, 2003 09 �4

Apr�pinimo ir �kio
sektorius

VISI  KITI  PADALINIAI 
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2003 lapkričio 18 d. �iauliø savi-
valdybė ir AB ��iauliø energija� su-
rengė konferenciją ,,�ilumos gamy-
bos ir perdavimo modernizavimas: 
techninės, ekonominės, finansinės 
ir teisinės problemos�, kurioje da-
lyvavo apie 50 �iauliø apskrities 
�ilumos tiekimo ámoniø vadovø ir 
specialistø. 

Jau áþanginiu þodþiu �iauliø meras 
Vytautas Ju�kus i�dėstė pagrindinę 
problemą. �iluma �iauliuose brangi, 
jos neástengia apmokėti ne tik gyven-
tojai, bet ir pati savivaldybė. Miestui 
bûtina kogeneracinė elektrinė, kuri 
gamintø pigesnę ir �ilumos, ir elek-
tros energiją, tačiau pagal valstybinę 
strategiją tokią jėgainę �iauliuose 
numatoma statyti tik 2020 metais. 
Baimė, jog uþdarius Ignalinos AE 
gali brangti elektra ir �iluma, verčia 
ie�koti bûdø, kaip elektrinę �iauliuose 
pastatyti kuo greičiau.

AB ��iauliø energija� technikos 
direktorius Virgilijus Pavlavičius at-
kreipė dėmesá á vis didėjantá skirtumą 
tarp bendrovės �ilumos �altiniø galios 
ir �ilumos poreikio. Tik pastaraisiais 
metais pradėjus �ilumos gamybos 
modernizavimą pavyko �iek tiek su-
maþinti �ilumos tarifus, todėl ener-
gijos gamyba pradėjo didėti, nes 
prisijungė naujø vartotojø. 

Per penkerius metus nuo 25 iki 
17,3 kWh/MWh pavyko sumaþinti ir 
elektros energijos sąnaudas �ilumos 
gamybai, tačiau norėdama dar labiau 
maþinti savikainą bendrovė �iemet 
investuoja 6,4 mln. Lt á 3 MW elektri-
nės statybą. Sava elektros energija 
kainuos nebe 21, o 9 ct/kWh, tai leis 
kasmet sutaupyti iki 1 mln. Lt. 

Kauno technologijos universiteto 
docentas Juozas Gudzinskas, at-
likęs 1999 m. �iauliuose pradėto 
�ilumos punktø modernizavimo 
auditą, pastebėjo, jog panaikinus 
32 kvartalines boilerines ir gyvena-
muosiuose namuose árengus 430 
automatizuotø �ilumos punktø su 
plok�teliniais �ildytuvais �ilumos nuo-
stoliai vamzdynuose sumaþėjo 9352 
MWh (654 tûkst. Lt), o metinė ekono-

mija siekia 1,7 mln. Lt. Vartotojai taip 
pat sugebėjo sutaupyti apie 5 proc. 
�ilumos energijos, nes nauji �ilumos 
punktai leidþia reguliuoti �ilumą, pa-
vyzdþiui, nakties metu. Jeigu 1998 
vasario mėnesá �ildymui ir kar�tam 
vandeniui ruo�ti mieste buvo sunau-
dota 80786 MWh �ilumos, tai 2001 m. 
� 78066 MWh, o �iek tiek �iltesná 2002 
m. vasará � tik 63351 MWh �ilumos 
energijos. Taigi atnaujinti �ilumos 
punktai miestui sutaupė 5,02 proc. 
�ilumos energijos.

Moksliná �ildymo kainø sumaþini-
mo pagrindimą pateikė �iauliø uni-
versiteto profesorius, hab. dr. Arvydas 
Juozapas Janavičius. �iauliuose �iuo 
metu net �alčiausiais mėnesiais pa-
kanka 250 MW �iluminės galios. Ga-
minant toká �ilumos kieká bûtø galima 
pagaminti ir 175 MW elektros ener-
gijos. I� pradþiø bûtø galima apsiri-
boti ir 100 MW galios kogeneracine 
elektrine, kuri miestui kainuotø iki 100 
mln. Lt. Miestui tokia suma sunkiai 
ákandama � visos ��iauliø energijos� 
ástatinis kapitalas yra tik 80 mln. Lt. 
Tačiau reiktø þinoti, kad ástojus á Euro-
pos Sąjungą dujø kaina dėl muitø gali 
kilti 15 proc., prognozuojamas ir dujø 
pasauliniø kainø kilimas, todėl jeigu 
apie investicijas negalvosime dabar, 
kai �iauliečiai �ilumos tiekėjui ir taip 
skolingi 11 mln. Lt, ateityje padėtis 
gali dar pablogėti. 

Kai buvo svarstoma, kur reiktø 
statyti naują elektrinę, �iauliai taip 
pat buvo minimi kaip galima staty-
bos vieta, sakė UAB �COWI Baltic� 
direktoriaus pavaduotojas Almantas 
Stankûnas. Nulėmė aktyvesnė Pane-
vėþio miesto valdþios pozicija ir �iek 
tiek didesni Panevėþio energijos 
poreikiai, tačiau ir �iauliai dar nieko 
neprarado. Apskaičiuota, kad kom-
binuotojo ciklo elektrinė atsipirktø 
per 10 metø, o lė�oms gauti yra net 
keli bûdai. �iluminė elektrinė galėtø 
bûti steigiama kaip dukterinė ��iau-
liø energijos� ámonė panaudojant ES 
fondø lė�as. Galėtø tai bûti �ilumos, 
dujø ir elektros tiekėjø bendra ámo-
nė. Dar geresnė perspektyva bûtø 

naudoti biokurą ir degiąją buitiniø ir 
pramoniniø atliekø frakciją, nes vals-
tybė ásipareigojusi remti tokiø jėgainiø 
gaminamos energijos sąnaudas. Bet 
kas gali garantuoti, kad tokia politika 
nepasikeis?

Ádomø �ilumos tiekimo tinklø 
sistemø vertinimą pateikė Vilniaus 
Gedimino universiteto doktorantas 
Arturas Rogoþa. Lietuvoje, kur ma-
þai dėmesio skiriama �ilumos tieki-
mo sistemø profilaktinei prieþiûrai 
ir remontui, tinklø avaringumas 
kasmet didėja vis didesne sparta, 
tuo tarpu Suomijoje vienoda vamz-
dynø kokybė nepablogėja net per 
20 metø. O palyginus pas mus pla-
čiausiai paplitusá kanaliná tinklą su 
bekanaliu, kai naudojami i� anksto 
izoliuoti vamzdþiai, galima sutaupy-
ti apie 31 proc. pirminės energijos, 
apie 17 proc. sumaþinti bendrąsias 
i�laidas ir apie 35 proc. sumaþinti 
anglies dvideginio ir kitø i�metamø 
ter�alø kieká.

�ilumos suvartojimo daugiabu-
čiuose namuose normas ir privalo-
muosius reikalavimus, numatytus 
�ilumos ûkio ástatyme, pristatė Lietu-
vos �ilumos tiekėjø asociacijos direk-
torius Edvardas Tuomas. Savivaldy-
bės �iuos normatyvus turės sudaryti 
pačios, tačiau rekomenduojama nu-
statant maksimalius namo �ildymo ir 
kar�to vandens sistemø prieþiûros 
tarifus nevir�yti 15 ct/m2 namams, kur 
�iluma tiekiama i� grupiniø boileriniø, 
24 ct/m2 � kur árengti individualûs �ilu-
mokaičiai ir elevatorinė sistema ir 33 
ct/m2 � kur �iluma tiekiama nepriklau-
soma sistema. Namams iki 2000 kv. 
m �ie tarifai turėtø bûti koreguojami 
� naudojamas koeficientas 0,75, dar 
didesniems � k = 0,65, tačiau kuo 
namas senesnis, tuo ir tarifas turėtø 
bûti didesnis.

Konferencijoje dalyvavę miesto 
savivaldybės politikai pritarė koge-
neracinės elektrinės statybai �iau-
liuose, �iek tiek atsargiau pasisakė 
specialistai, tačiau vienu klausimu 
sutarė visi � �ilumos kaina �iauliuo-
se turi maþėti.

Konferenciją prisimenant...
Rimantas Lazdynas,
AB „Šiaulių energija“ atstovas spaudai
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Asociacija Lietuvos energetikų sąjunga 
(aLES) buvo įkurta 1999 m. kovo 17 dieną. 
Asociacija vienija Lietuvos elektros ener-
getikos asociaciją, Lietuvos branduolinės 
energetikos asociaciją, Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociaciją, Dujų ūkio asociaciją, Lie-
tuvos energijos konsultantų asociaciją, AB 
“Geonafta”, UAB „Empower“, UAB DB „Marsh 
Lietuva“. Asociacija Lietuvos energetikų są-
junga stebi ir nagrinėja Europos Sąjungos 
politiką ir stengiasi organizuoti visų Lietuvos 
energetikų veiklą, nes tik bendrai dirbant ga-
lima išspęsti šalies energetikos problemas. 
Asociacija atkreipia aukščiausių valdžios 
institucijų dėmesį į energetikos problemas. 
Leidžiamas informacinis biuletenis „Energija“ 
supažindina visuomenę ir įstatymus priiman-
čius politikus su aktualijomis. Dalyvaujama 
rengiant energetikos sektoriaus įstatyminius 
aktus. Rengiamos konferencijos ir seminarai 
energetikos sektoriaus restruktūrizavimo, 
naujų technologijų diegimo ir kitais aktualiais 
klausimais. Vis svarbesnis tampa regioninis 
bendradarbiavimas: 
-  Įsteigtas Koordinacinis komitetas, suside-

dantis iš trijų Baltijos šalių WEC narystės 
komitetų pirmininkų. Šis komitetas siekia 
koordinuoti trijų Baltijos šalių energetikos 
sektoriaus integracinius procesus.

-  Asociacija yra viena Centrinės ir Rytų 
Europos šalių energetikos sektoriaus in-
tegracijos į Vakarų energetines sistemas 
centro Varšuvoje (CENERG) steigėjų. 
Viena CENERG užduočių – atkurti ryšius 
tarp regiono energetikos mokslo tyrimo 
organizacijų, kad būtų galima sukaupti 
patikimą duomenų bazę, analizuoti regio-
no energetikos sektoriaus būklę ir sudaryti 
sąlygas, kurios leistų sklandžiau integruotis 
į Vakarų energetines struktūras.
Asociacija Lietuvos energetikų sąjunga, 

atstovauja Lietuvai Pasaulio Energetikos 
Taryboje (WEC), jungiančioje beveik 100 
šalių komitetus. Lietuvos narystė WEC buvo 
atkurta 1992 m. 15-ajame Madrido kongrese, 
kuriame dalyvavo ir kalbėjo dabartinis aLES 
prezidentas prof. Leonas Ašmantas. Šalys 
WEC narės suvartoja 92 % pasaulinės ener-

gijos. Pasaulio Energetikos Tarybos tikslas 
– skatinti darnų visų rūšių energijos tiekimą 
ir naudojimą didžiausiai visų naudai. WEC 
yra Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybos B kategorijos konsultantė. 
Palaikydama glaudžius darbo ryšius su 45 
tarptautinėmis aukščiausio lygio vyriausybi-
nėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 
pvz., Europos Sąjunga, Pasaulio banku bei 
regioniniais plėtros bankais, Tarptautine Ener-
getikos Agentūra, Energetikos komisija prie 
Tarptautinių prekybos rūmų ir kt., WEC yra 
plačiausiai atstovaujama iš nevyriausybinių 
energetikos mokslo, technologijų ir energe-
tikos ūkio organizacijų.

Pasaulio Energetikos Tarybos metų 
veiklą vainikuoja vykdomoji asamblėja, kuri 
yra vadovaujantysis organas: susirenkama 
apibrėžti ateities veiklos kryptis ir programas, 
nagrinėti administravimo ir darbo klausimus. 
Kas treji metai organizuojamas didelis ren-
ginys – Pasaulio Energetikos Kongresas, 
per kurį pateikiamos studijos, techninės bei 
regioninės energetikos plėtros programos, 
skaitomi pranešimai, vyksta mokslinės dis-
kusijos, pateikiamos energetikos politikos 
ir strategijos rekomendacijos. Beje, kitas 
kongresas įvyks Sidnėjuje, Australijoje 2004 
m. rugsėjo mėn. 5-9 dienomis ir tikimasi su-
laukti iki 5000 dalyvių. Pasaulio Energetikos 
Kongresai visada būna svarbiausias pa-
saulio energetikos įvykis, kuriame dalyvauja 
energetikos specialistai, mokslininkai bei 
valstybių vadovai. Nors WEC tiesiogiai ne-
atstovauja energetikos pramonei rinkose 
bei pasaulyje, tačiau energetikai ir politikai 
įsiklauso į jos atliekamos analizės rezultatus 
ir poziciją įvairiais klausimais. Didžiosios pa-
saulinės energetikos kompanijos yra vienos 
aktyviausių WEC nacionalinių komitetų narių 
ir rėmėjų. 

Vykdomoji Asamblėja Kijevas, 
Ukraina rugsėjo 9-16d.

Rugsėjo 9-16 dienomis Kijeve, Ukrainoje 
vyko Pasaulio Energetikos Tarybos (WEC) vyk-
domoji asamblėja. Asociacijai Lietuvos ener-
getikų sąjunga, kuri yra WEC narė, asamblė-
joje atstovavo 6 delegatai iš Lietuvos elektros 
energetikos bei Dujų ūkio asociacijų.

Vykdomojoje asamblėjoje dalyvavo 62 
šalių narių komitetų atstovai, buvo aptar ti 
svarbūs pasaulio energetikos ir WEC vidaus 
klausimai, priimti sprendimai. Verta paminėti, 

kad pagal demokratinį principą, kiekvienai ša-
liai atstovavo vienas balsavimo teisę turintis 
delegatas, nepriklausomai nuo šalies narystės 
įmokos dydžio.

Vykdomojoje asamblėjoje net 2 svarbūs 
įvykiai tapo susieti su Kanados vardu: Mon-
realis buvo išrinktas 2010 m. kongreso vieta 
bei naujuoju WEC pirmininku išrinktas „Hydro 
Quebec“ prezidentas André Caillé. 

Asamblėja patvirtino Bangladešo narystę 
Pasaulio Energetikos Taryboje bei panaikino 
Čilės narystę dėl nario mokesčio įsiskolinimo. 
Gruzija įsipareigojo sumokėti nario mokestį ir 
taip patvirtinti savo narystę.

Delegatai išrinko Šri Lankos sostinę Ko-
lombą 2005 m. Vykdomosios Asamblėjos 
organizavimo vieta.

Kijevo asamblėjoje taip pat buvo spren-
džiami organizaciniai klausimai, pristatytas 
ir po diskusijų patvirtintas WEC darbo planas 
bei biudžetas. 

Kijevo asamblėjos metu vyko studijų ir 
programų komitetų darbo grupių posėdžiai, 
kuriuose dalyvavo ir Lietuvos delegatai. WEC 
narystės komitetai buvo paraginti deleguoti 
savo srities specialistus ir finansuoti jų da-
lyvavimą darbo grupėse. Be kitų pagrindinių 
temų, Centrinės ir rytų Europos regioninės 
programos darbo grupė nagrinėjo ir centrinio 
šilumos tiekimo/kogeneracijos problemas. 
Diskusijose aktyviai dalyvavę Rumunijos at-
stovai akcentavo, kad šilumos tiekimo įmonės 
perduodamos savivaldybėms, kurios nepajė-
gia susitvarkyti su iškylančiomis finansavimo 
bei organizacinėmis problemomis. Po to, kai 
Rumunijoje buvo pakeltos dujų kainos smul-
kiems vartotojams, centralizuotasis šilumos 
tiekimas vėl tapo patrauklus var totojams. 
Lenkijoje privatizavus šilumos tiekimo įmones 
reguliuojančios institucijos negali pažaboti 
kainų augimo ir gyvenamųjų namų bendrijos 
atsijungia nuo šilumos tinklų pasirinkdamos 
pigesnes autonomines dujinio šildymo si-
stemas. Buvo sulaukta pasiūlymų į 2004 
m. pavasarį Maskvoje įvyksiantį susitikimą 
Centralizuotojo šilumos tiekimo reguliavimo 
klausimais įtraukti svarbius šilumos ūkio 
investicijų klausimus. 

Plačiai buvo aptariama energijos varomųjų 
jėgų studija, kuri bus išleista kaip 2004 m. WEC 
pareiškimas. 

Klimato atšilimas per XXI amžių gali pa-
siekti nuo 1,4 °C iki 5,8 °C, jūros lygis iki 2100 
m. gali pakilti nuo 9 cm iki 88 cm. Vidutinis 

G. Adžgauskas
Asociacijos „Lietuvos 
energetikų sąjunga“ direktorius

ASOCIACIJA LIETUVOS ENERGETIKŲ SĄJUNGA IR 
PASAULIO ENERGETIKOS TARYBA
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KONFERENCIJOS, PARODOS, MUGËS
P L A N U O D A M I  S A V O  I Ð V Y K A S  P E R Þ V E L K I T E  Ð I À  I N F O R M A C I J À

VASARIS
Tarptautinė konferencija „INTERCLIMA 2004“, vasario 3-6 d. Paryžiuje (Prancūzija)
Informacijai:  http://www.interclima.com 
5-asis „ABOK“ seminaras: programinė įranga šildymo vėdinimo oro kondicionavimo sistemoms, vasario 17 d. 
Maskvoje (Rusija).
Informacijai: http://www.abok.ru/party/?2004/5sem 
KOVAS
Tarptautinė paroda Mostra Convegno EXPOCOMFORT, kovo 2-6 d. Milanas (Italija). Pagrindinės temos: šildymas, oro 
kondicionavimas, šaldymas, santechnika, vandens valymo technologijos.
Informacijai: http://mce.fmi.it/default_e.asp 
AICARR tarptautinė konferencija, kovo 3-4 d. Milane (Italija)
Informacijai: http://www.aicarr.it ; el.paštas: graziapederzolli@aicarr.it 
11-oji tarptautinė specializuota statybos ir remonto paroda „RESTA 2004”, kovo 24-27 d. Lietuvos parodų centre 
„Litexpo“ (Vilnius). Pagrindinės temos: statybinės medžiagos ir gaminiai, interjero apdailinės medžiagos, langai, durys, 
vartai, vėdinimo šildymo įrenginiai, vandentiekio, nuotekų sistemų įrenginiai, pastatų elektros įrenginiai, statybinė technika, 
statybos ir remonto paslaugos, projektai, konsultacijos.
Informacijai:  http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=15
Tarptautinė vamzdynų sistemų paroda „TUBE 2004“, kovo 29 – balandžio 2 d. Diuseldorfe (Vokietija)
Informacijai: http://www.mdna.com 
BALANDIS
Tarptautinė pastatų priežiūros, šildymo, oro kondicionavimo ir automatikos prekybos paroda „SHK 2004“, balandžio 
20-24 d. Brno parodų centre (Čekija).
Informacijai: http://www.bvv.cz 
16-oji tarptautinė prekybos mugė „INTERKAMA 2004“, balandžio 16-24 d. Hanoveryje (Vokietija). Pagrindinės temos: 
automatika ir IT sprendimai, reguliavimo sistemos, eksploatacija, priežiūra.
Informacijai: http://www.mdna.com  
Tarptautinė prekybos mugė “Light+Building”, balandžio 18-22 d, Frankfurte (Vokietija)
Informacijai: http://light-building.messefrankfurt.com/global/en/home.html 
6-oji tarptautinė specializuota paroda “VANDUO IR ŠILUMA 2004”, balandžio 20-23 d. Minskas (Baltarusija)
Informacijai: http://www.greenexpo.by/exhibition.asp?lang=ru&ID=58 

metinis kritulių kiekis Šiaurės pusrutulyje per 
XX amžių padidėjo nuo 5 % iki 10 %. Tai tik 
keletas skaičių iš energetikos ir klimato po-
kyčių studijos, kurie verčia susimąstyti ir imtis 
neatidėliojamų veiksmų. Darbo grupė mano, 
kad veiksmingiausiai iškylančias problemas 
padeda spręsti:
• Atsinaujinantys energijos šaltiniai;
• Branduolinė energetika;
• Švaresnių organinio kuro technologijų 

naudojimas, įskaitant anglies dioksido 
nukenksminimą;

• Efektyvesnis energijos naudojimas svar-
biausiems žmonių poreikiams tenkinti.
Atsiliepdama į Japonijos WEC narystės 

komiteto pasiūlymą WEC ėmė rinkti informa-
ciją apie elektros energetikos sistemų avarijas, 
prasidėjusias JAV bei Kanadoje ir vėliau atsi-

kartojusias kitose šalyse. Šios avarijos verčia 
rimtai išanalizuoti elektros perdavimo sistemų 
plėtros problemas. 

Kijevo asamblėjoje taip pat buvo svars-
toma, kaip padidinti WEC narystės komitetų 
vaidmenį, padaryti juos gyvybingesnius, kaip 
tobulinti pasaulinės energetinės informacijos 
sistemos darbą, aktualią informaciją padaryti 
greičiau pasiekiamą. WEC Londono būstinės 
darbuotojai sulaukė daug pasiūlymų, kaip pa-
gerinti interneto svetainę, kurios adresas http:
//www.worldenergy.org .

Asamblėjos metu Kijevo parodų rūmuose 
vyko Ukrainos energetikos diena, per kurią 
energetikos ir kuro komplekso ministerijos 
vadovai supažindino su šalies energetika, 
vykdomomis reformomis. Buvo sudaryta 
galimybė aplankyti kai kurias šalies elektri-

nes. Delegatai aplankė Kijevo hidroelektrinę, 
kuri renovuojama už Pasaulio banko lėšas. 
Pasak elektrinės vadovų, Kijevo hidro-
elektrinė išsiskiria savo unikalia 70 km ilgio 
dirbtine užtvanka. Jaukumo elektrinei suteikia 
hidroturbinų valdymo sistemos pavadintos 
generalinio direktoriaus vaikaičių Veronikos 
ir Polinos vardais. 

Nacionalinės kompanijos „Ukrenergo“ 
centrinėje dispečerinėje asamblėjos delegatai 
buvo supažindinti su Ukrainos elektros ener-
getikos sistema bei eksperimentu „Burštyns-
kij ostrov“ (Gintarinė sala). Pagal Gintarinės 
salos projektą keletas Ukrainos energetinės 
sistemos elektrinių dirba lygiagrečiai su 
Europos elektros energetine sistema (UCTE) 
ir operatyviai valdomos iš Lenkijos centrinės 
dispečerinės Varšuvoje.
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REHVA (Europos šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo asociacijų federacijos) 46–oji 
generalinė asamblėja vyko 2003 metų spalio 
02-04 dienomis Prancūzijoje, La Rochelle 
mieste.

REHVA šiais metais švenčia savo įkūrimo 
40-metį, todėl ši asamblėja reikšminga tuo, 
kad joje buvo aptarti darbai, nuveikti nuo REH-
VA įsteigimo, jautėsi jubiliejinė nuotaika.

Asamblėjos darbe dalyvavo per 120 de-
legatų iš 27 Europos šalių bei svečių iš JAV 
(ASHRAE) ir tarptautinių organizacijų (IIR, 
AICVF, EUROVENT ir kt.). Lietuvos šiluminės 
technikos inžinierių asociacijai atstovavo J. 
Gylys, V. Martinaitis ir E. Tuomas. 

Dar prieš generalinės asamblėjos pradžią 
įvyko bendras SCANVAC (Danija, Norvegija, 
Švedija, Suomija) ir BALTVAC (Lietuva, Latvija, 
Estija) delegacijų posėdis, kurio metu aptarti 
bendrieji klausimai ir nuspręsta Asamblėjos 
metu laikytis vienodų nuostatų.

Generalinę asamblėją pradėjo REHVA 
prezidentas Dušan Petraš. Po įvairių orga-

46�OJI REHVA GENERALINË ASAMBLËJA
prof. habil. dr. JONAS GYLYS

Kauno technologijos universitetas
Šilumos ir atomo energetikos katedra

Lietuvos delegacija pristatė būsimosios REHVA 
generalinės asamblėjos miestą – Vilnių. Buvo 
parodytas reklaminis klipas apie naująsias Vil-
niaus statybas, pateikta informacinė medžiaga 
apie Lietuvą ir jos sostinę. REHVA prezidento 
prašymu numatyta lapkričio mėnesį jį informuoti 
apie vykstantį pasiruošimą , viešbučių užsaky-
mą, rėmėjų paiešką ir panašiai.

Šveicarijos atstovai informavo apie ruošimą-
si 2005 metų generalinei asamblėjai, įvyksian-
čiai Luizianoje bei Liucernoje. Asamblėjos metu 
vyks ir išskirtinis renginys – konferencija CLIMA 
2005 ir paroda. Išskirtiniu šis renginys vadina-
mas todėl, kad jis vyksta kas ketveri metai.

Išklausytos Technikos ir Leidybos komite-
tų ataskaitos. Per Technikos komiteto posėdį 
išklausyti pranešimai apie įvairias vėdinimo, 
oro kondicionavimo naujoves, susipažinta su 
Europos direktyvų taikymu projektuojant pa-
statų energetines sistemas, energijos taupymo 
priemones, aptarti atlikti ir atliekami darbai, su-
siję su patalpų vėdinimu. Daug dėmesio skirta 
patalpų, kuriose leidžiama rūkyti, vėdinimui. 
Taip pat buvo aptarti leidinio apie darbo zonos 
vėdinimą užpildančiomis srovėmis vertimą į 
nacionalines kalbas probleminiai klausimai.

Taip pat išklausyti Leidybos bei naujai 
įsteigto Švietimo komitetų pirmininkų pra-
nešimai.

REHVA generalinė asamblėja baigė darbą, 
naujas susitikimas įvyks po metų Lietuvoje.

Tiek apie oficialius renginius. Be jų, gene-
ralinės asamblėjos dalyviai galėjo pabendrauti, 
susipažinti su miestu, jo įžymybėmis. Renginio 
šeimininkai maloniai nustebino svečius pakvie-
tę apsilankyti Akvariume. Čia galima pamatyti 
daugelyje pasaulio jūrų gyvenančias žuvis ir 
kitus gyvūnus, taip pat ir tų vandenų augme-
niją. Po pažintinės ekskursijos Neptūno kara-
lystėje tame pat Akvariume vyko generalinės 
asamblėjos dalyvių susipažinimo ir pažinčių 
atnaujinimo vakaras.

Baigiamasis generalinės asamblėjos 
akordas – šventinis vakaras – vyko Biskajos 
įlankoje esančioje Rė saloje. Į šią salą dalyviai 
buvo nuvežti laivu, o grįžo autobusais salą ir 
žemyną jungiančiu įspūdingu kelių kilometrų 
ilgio tiltu.

Atsisveikinome su svetingu La Rochelle 
miestu ir audringąja Biskaja, kad po metų vėl 
susitiktume Vilniuje.

Tiltas jungiantis La Rochelle miestą ir Biskajos įlankoje esančią Rė salą/

REHVA generalinės asamblėjos prezidiumas

nizacijų sveikinimo kalbų buvo išklausytas 
Prezidento pranešimas, finansinė ataskaita, 
auditorių (kontrolierių) ataskaita, kitai kaden-
cijai perrinkti tie patys auditoriai, patvirtinta 
Prezidento ataskaita. 

Po to buvo sprendžiami kiti organizaciniai 
klausimai. Suomijos atstovas Olli Seppanen 
perrinktas REHVA tarybos nariu antrajai 
kadencijai. Pakeisti REHVA įstatai, leidžiantys 
įsteigti, be dviejų egzistuojančių komitetų 
(Techninio bei Leidybos), dar vieną – Švietimo 
komitetą. Jo pirmininku išrinktas K. Sommer 
(Vokietija). Priimti du nauji REHVA nariai: Bul-
garija ir Graikija (bendras REHVA narių skaičius 
išaugo iki 29). 

Gana šaltai sutiktas Europos pietinių 
valstybių siūlymas įkurti komitetą Regionas 
1 ir pradėti REHVA reorganizaciją. Tokiems 
siūlymams daugumos šalių delegacijos ne-
pritarė, nes jų nuomone, tai grėstų REHVA 
suskaldymu ir išnykimu.

Kitą REHVA generalinę asamblėją nuspręs-
ta surengti 2004 m. spalio 8-9 d.d. Lietuvoje. 
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