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UAB „Alfa Laval“
M. K. Èiurlionio g. 66
LT-03100 Vilnius 
Tel. (8 5) 215 0092 

UAB „Anykðèiø ðiluma“
Vairuotojø g. 11
LT-29107 Anykðèiai
Tel. (8 381) 59 165

UAB „Birðtono ðiluma“
B. Sruogos g. 23
LT-59209 Birðtonas
Tel. (8 319) 65 804

UAB„Ekotermijos“ servisas
Karo Ligoninës g. 19-2
LT-44352 Kaunas
Tel. (8 37) 42 45 14

UAB „E energija“
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius
Tel. (8 5) 268 5989

UAB „Elektrënø 
komunalinis ûkis“
Elektrinës g. 8 
LT-26108 Elektrënai 
Tel. (8 528) 58 081

UAB „Fortum Heat Lietuva“ 
S. Þukausko g. 21 
LT-08234 Vilnius 
Tel. (8 5) 243 0043

UAB „Forum Joniðkio en-
ergija“
Baþnyèios g. 4
LT-84139 Joniðkis
Tel. (8 426) 53 488

UAB „Forum Ðvenèioniø 
energija“
Vilniaus g. 16A
LT-18123 Ðvenèionys
Tel. (8 387) 51 593

UAB „Gandras energoefektas“
Veteranø g. 5
LT-31114 Visaginas
Tel. (8 386) 70 424

UAB „Giraitës vandenys“
Topoliø g. 5,
Giraitë                                    
LT-54310 Kauno r. 
Tel. (8 386) 70 424

UAB „Grundfos Pumps“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 5430

UAB „Ignalinos ðilumos 
tinklai“
Vasario 16-osios g. 41
LT-30112 Ignalina
Tel. (8 386) 52 701

UAB „Izobara“ 
Linø g. 44 
LT-20173 Ukmergë 
Tel. (8 340) 60 040

AB „Jonavos ðilumos tinkai“
Klaipëdos g. 8
LT-55169 Jonava
Tel. (8 349) 52 189

UAB „Kaiðiadoriø ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 42
LT-56135 Kaiðiadorys
Tel. (8 346) 51 139

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8 37) 30 56 50

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

UAB „Lazdijø ðiluma“
Gëlyno g. 10
LT-67129 Lazdijai
Tel. (8 318) 51 839

Lietuvos techninës izoliacijos 
Įmoniø asociacija 
Ringuvos g. 65A 
LT-45245 Kaunas 
Tel. (8 37) 34 04 48

UAB „Litesko“
Joèioniø g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7500

UAB LOGSTOR
Raguvos g. 7
LT-44275 Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 40 

UAB „Maþeikiø ðilumos 
tinklai“
Montuotojø g. 10
LT-89101 Maþeikiai
Tel. (8 443) 98 171

UAB „Molëtø ðiluma“
Mechanizatoriø g. 7
LT-33114 Molëtai
Tel. (8 383) 51 962

UAB „Pakruojo ðiluma“
Saulëtekio al. 34
LT-83133 Pakruojis
Tel. (8 421) 61 139

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113
LT-35114 Panevëþys
Tel. (8 45) 46 35 25

UAB „Plungës ðilumos 
tinklai“
V. Maèernio g. 19
LT-90142 Plungë
Tel. (8 448) 72 077

UAB „Radviliðkio ðiluma“
Þironø g. 3
LT-82143 Radviliðkis
Tel. (8 422) 60 872

UAB „Raseiniø ðilumos 
tinklai“
Pieninës g. 2
LT-60133 Raseiniai
Tel. (8 428) 51 951

UAB „Ðakiø ðilumos tinklai“
Gimnazijos g. 22/2
LT-71116 Ðakiai
Tel. (8 345) 60 588

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

UAB „Ðilalës ðilumos tinklai“
Maironio g. 20B
LT-75137 Ðilalë
Tel. (8 449) 74 491

UAB „Ðilutës ðilumos tinklai“
Klaipëdos g. 6A
LT-99116 Ðilutë
Tel. (8 441) 62 144

UAB „Ðirvintø ðiluma“
Vilniaus g. 49
LT-19118 Ðirvintos
Tel. (8 382) 51 831

UAB „Tauragës ðilumos 
tinklai“
Paberþiø g. 16                      
LT-72324 Tauragë
Tel. (8 446) 62 860

VðÁ Technikos prieþiûros 
tarnyba
Naugarduko g. 41
LT-03227 Vilnius
Tel. (8 5) 213 1330

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

UAB „Danfoss“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5770 

UAB „Ekotermijos servi-
sas“
Karo Ligoninës g. 19-2    
LT-44352 Kaunas
Tel. (8 37) 42 45 14

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

UAB „Enerstena“ 
Raktaþoliø g. 21, 
LT-52181 Kaunas
Tel. (8 37) 37 32 31

UAB „Yglë“
Ozo g. 10
LT-08200 Vilnius
Tel. (8 5) 237 5233

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8 37) 30 56 50

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

AB „Lietuvos dujos“
Aguonø g. 24
LT-03212 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6925

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

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113
LT-44242 Panevëþys
Tel. (8 45) 46 35 25

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

Ðildymo ir vëdinimo katedra 
Vilniaus Gedimino  
technikos universitetas
Saulëtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4453

Ðilumos ir atomo  
energetikos katedra
Kauno technologijos  
universitetas
Donelaièio g. 20
LT-44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 04 45

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞINIERIØ 
ASOCIACIJOS 
KOLEKTYVINIØ NARIØ 
SÀRAÐAS

UAB „Utenos ðilumos tinklai“
Pramonës pr. 11
LT-28216 Utena
Tel. (8 389) 63 641

UAB „Varënos ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 56         
LT-65210 Varëna
Tel. (8 310) 31 029

UAB „Vilniaus energija“
Joèioniø g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7199

UAB „Vilniaus rajono ðilumos 
tinklai“
Kranto g. 24
LT-15177 Nemenèinë
Tel. (8 5) 238 1275

AB „Vilniaus ðilumos tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7431
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Prieš dešimtmetį utopiniu vadintą projektą įgy vendinęs „Panevėžio 
energijos“ kolektyvas sustoti neketina – per iškilmingą atidarymą ben
dro vės generalinis direktorius Vytautas Šidlauskas prakalbo apie antrojo 
bloko statybą.

Viena Lietuvos energetikos nacionalinės strategijos krypčių yra elek
tros energijos ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros ir mažiausių 
funkcionavimo išlaidų užtikrinimas uždarius Ignalinos atominę elektrinę.

Su atominės elektrinės uždarymu ir siejama Panevėžio elektrinės 
statyba. Investicijos į tokio tipo elektrinę Lietuvos energetikos ūkiui 
suteiks galimybę naudotis dar vienu pajėgiu, ekonomiškai efektyviu 
ener gijos šaltiniu.

Danijos konsultacinės kompanijos „COWI“ ir Lietuvos kompanijos 
„COWI Baltic“ paruoštos studijos parodė, kad yra tikslinga statyti naują 
demonstracinę termofi kacinę elektrinę Lietuvoje. Labiausiai tinkamu 
mie stu tokiam projektui įgyvendinti buvo įvardytas Panevėžys.

Šilumos tiekimo bendrovė „Panevėžio energija“, pasirašiusi rangos 
sutartį su viena didžiausių Lietuvos statybos bendrovių „Panevėžio staty

bos trestas“, baigė apie 130 mln. litų vertės pirmosios Lietuvoje moder
nios termofi kacinės elektrinės statybą Panevėžyje. PST didžiuojasi 
sėkmingai įgyvendinusi išskirtinį projektą, nes tai pirmoji tokia elektrinė 
Lietuvoje, iki šiol niekas neturėjo panašaus objekto statybos patirties. 

„Nauja jėgainės technologija leis mažinti šilumos gamybos są naudas, 
išmetamų teršalų į aplinką kiekį bei garantuos šilumos tie ki mą Panevėžio 
var totojams, o pagaminta elektros energija bus par duodama į nacionalinį ša
lies elektros perdavimo tinklą. Efektyvu mu ir moderniomis technologijomis 
nau joji Panevėžio elektrinė pra  noks iki šiol Lietuvoje energiją gaminusias 
ter mo fi  ka cines elek  trines – jos efektyvumo rodiklis bus net 86,2 proc.“, – 
sa  kė „Panevėžio energijos“ genera linis direktorius Vytautas Šid lau skas. 

Naujos termofi kacinės elektrinės statybos projektą remia Lietuvos 
Respublika, projektą iš dalies fi nansuoja Europos Sąjunga – iki 20 mln. 
litų paramos skirta iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Res
publikos biudžeto. Danijos vyriausybė elektrinės projekto įgyvendinimui 
skyrė 12,7 mln. litų.

KURKIME ATEITĮ DRAUGE!

naujas eleKtros šaltinis panevėžio eleKtrinėje
Daiva Paulauskienė
AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

Birželio 12 d. iškilmingai atidaryta pirmoji tokio tipo Lietuvoje Panevėžio termofi kacinė elek tri nė. Dujomis kūrenama, 35 MW ga-
lingumo elektrinė gamins elektros energiją Lietuvos vartotojams bei šilumą panevėžiečiams. Kombinuoto ciklo termofi kacinė elektrinė 
per metus galės pagaminti apie 230 GWh šilumos ir apie 235 GWh elektros energijos.
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Bauginantys pranešimai apie didėjančias centralizuotai tiekia  mos 
šilumos energijos kainas kelia vis didesnį nerimą dau ge  liui šilumos 
vartotojų. Vis dažniau keliamas klausimas – ar  šios kainos pagrįstos? 
Ką daryti, kad mokėjimai už šilumą būtų ma žesni? Kur kreiptis pagalbos 
tiems, kurie nepajėgia susimokėti už šil dy mą ir karštą vandenį?

Metai bėga, įpročiai nesikeičia 
Aistras kursto dar neseni prisiminimai, kai mo kesčiai už komunalines 

paslaugas buvo nereikšmingi ir dėl šilumos taupymo niekas galvos per 
daug nesuko. Greičiau priešingai, šilumos energija buvo švaistoma į kairę 
ir į dešinę, o už viską buvo atsakinga valdžia. Deja, laikai pasikeitė, o 
šilumos vartotojų įpročiai ir šiandien liko tie patys. 

Pirmiausia, dėl šilumos kainodaros, per kurią monopolijoms įtaką 
daro Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Lietu
voje, kaip ir daugumoje pažangių šalių, taikoma  skatinamoji ilgalaikių 
ekonominių kainų metodologija, pagrįsta būtinųjų kaštų nustatymu ir 
jų padengimu vartotojų pinigais. Tai reiškia, kad šilumos vartotojai turi 
padengti šilumos gamybos ir pristatymo kaštus, užtikrinant sistemų 
patikimumą, efektyvumą, plėtrą ir renovaciją.

Dvi šilumos tiekimo sąnaudų pusės 
Mokant už šilumą tikrąją kainą, visiems kyla klausimas – ar kaina 

pagrįsta, kam atitenka mokami pinigai? Visos sąnaudos kainodaroje skiria
mos į dvi pagrindines rūšis. Pirmoji sąnaudų rūšis – tai „kintamosios“, ku
rios būtinos kuro, vandens, elektros įsigijimui ir susijusios su parduodamu 
šilumos kiekiu. VKEKK duomenimis, 2007 metais kurui skirtų sąnaudų dalis 
bendroje centralizuotai tiekiamos šilumos sąnaudų struktūroje sudarė net 
67 procentus. 

Kitaip tariant, šilumos tiekėjai iš kiekvienos šilumos 
vartotojų dešimtinės apie 5 litus atidavė gamtinių dujų 
tiekėjams, o dar beveik 2 litus – kitų kuro rūšių ir energi
jos tiekėjams. Svarbu pastebėti, kad šilumininkai kuro 
tiekėjams yra priversti sumokėti nedelsiant, o mokėjimai 
už šilumą stipriai vėluoja. 

2007 metais beveik visos šilumos  įmonės dirbo 
nuostolingai ir finansinių srautų subalansavimui teko 
skolintis – vien palūkanų bankams sumokėta 18 milijonų 
litų. Praėjusiais metais šilumos tiekimo įmonės patyrė per 
100 mln. litų nuostolių. Radikaliai priešingi gamtinių dujų 
pardavėjų rezultatai. Vien AB „Lietuvos dujos“ uždirbo 
virš 100 mln. litų pelno.

Antroji sąnaudų dalis – „pastoviosios“, reikalin
gos mokėti mokesčius, atlyginimus darbuotojams, 
skiriamos remontams ir investicijoms atlikti. VKEKK 
duomenimis, šios sąnaudos 2007 metais vidutiniškai 
sudarė 5 ct/kWh galutinės šilumos energijos savikai
nos. Taigi pernai 1 iš 10 litų buvo skirtas darbuotojų 
atlyginimams, o likusieji 2 litai atiteko medžiagų bei 
įrenginių tiekėjams, montuotojams ir kitoms samdo
moms paslaugoms bei mokesčiams apmokėti.

„Pastoviosios“ sąnaudos nekito nuo 2002 metų iki šiol 
ir svyravo 4–5 ct/kWh ribose. Iš esmės tai ir yra atsakymas 
skeptikams dėl šilumos tiekimo efektyvumo – šių sąnaudų 
dydis priklauso nuo įmonių vadybos ir aktyvumo.

Šilumininkai skurdo, dujininkai lobo
2002–2007 metais buvo labai sumažinti šilumos ga mybos ir per

davimo nuostoliai bei įvairios są nau dos ir taip kompensuotas algų 
didėjimas ir brangs tančios pas laugos. Ilgalaikėje kainodaroje pasto
vio sios są nau  dos „užšaldomos“ 3–5 metams, bet pa liekama ga li mybė 
įmonėms užsidirbti iš sąnaudų ma žinimo ir veik los efektyvumo. Šio lai
kotarpio sta   tis tiniai duomenys patvirtina skatinamojo reguliavi mo efek
tyvumą. Pažymėtina, kad nustatant naują ba zinę kainą, šie pasiekimai 
perduodami šilumos vartotojams. 

Ekonominiais principais pagrįstoje kainodaroje „už dir ba ma“ per 
efek tyvumą, tačiau būtinos, bet  nepadengtos sąnaudos niekur ne
ding sta ir jas tenka apmokėti vėliau. Laiku nekoreguotos ar dirbtinai 
sumažintos šilumos kainos lemia, kad dalis ankstesnių metų kaštų atsi
duria šilumos kainoje vėliau ir dar su papildomomis palūkanomis.  

Šis faktas lemia papildomą šilumos kainų augimą, tačiau gražinus 
„skolą“ atitinkama suma padengiama iš šilumos savikainos. Todėl 
šilumos kainų perskaičiavimas vieną kartą metuose iš esmės bran
gina šilumos energijos kainą ir nėra jokia dovana vartotojams. Beje, 
jeigu kuras pinga, tai retas kainų koregavimas vėl nėra naudingas 
vartotojams. 

Vien šie keli paminėti kainodaros elementai rodo, kad ne viskas 
taip paprasta, kaip kartais atrodo interneto svetainių komentatoriams. 
Sudėtingas šilumos kainų klausimas yra socialiai ir politiškai labai 
jautri tema, todėl dažnai eskaluojamas demagogiškai be jokių faktų ir 
skaičiavimų. Negalime pakeisti pasaulinių kuro rinkų procesų, tačiau 
energiją švaistantys ir netvarkomi daugiabučiai namai yra mūsų neveik
lumo ir nesugebėjimo tvarkytis liudijimas. Tačiau tai jau kita tema.

Kur išKeliauja šilumos vartotojų pinigai?
Valdas Lukoševičius
Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas

„LŠTA informacija“
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Kogeneracijos plėtros įtaKa šilumos tieKimo įmonių veiKlos 
efeKtyvumui ir šilumos bei eleKtros saviKainos mažinimui

Nerijus Rasburskis, Robertas Puodžius
UAB „Termosistemų projektai“

Bendra naudingos šilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) 
yra viena iš priemonių, leidžiančių racionaliai naudoti pirminius energijos 
išteklius. Kogeneracijos taikymas tam pačiam šilumos ir elektros energi
jos kiekiui, kaip ir kondensacinėje elektrinėje bei katilinėje, gaminti leidžia 
sutaupyti iki 30 proc. kuro. Rinkos ekonomikos sąlygomis kogeneracijos 
technologijų energetinis efektyvumas dar negarantuoja tolimesnės plėtros.

Lietuvoje kogeneraciją buvo numatyta diegti tik Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Panevėžyje, tačiau tik Vilniaus ir Kauno miestų kogene
racijos įrenginių šiluminė galia buvo pakankama visam miesto šilumos 
energijos poreikiui tenkinti. Kituose miestuose esančios sistemos buvo 
skirtos daugiau „saviems“ elektros energijos poreikiams tenkinti arba 
rezervuoti elektros energijos tiekimą ir beveik nedarė įtakos elektros ener
gijos rinkai. Akcinėje bendrovėje „Lietuvos elektrinė“, kuri po Ignalinos 
AE uždarymo turėtų tapti pagrindiniu vietiniu elektros energijos gamin
to ju, instaliuota elektros energijos gamybos galia siekia apie 1 800 MW, 
tačiau bendras gamybos efektyvumas tėra tik 36–38 procentai. Beveik 
visa technologinio proceso metu gaunama šilumos energija prarandama 
aušinimo įrenginiuose, šildo Elektrėnų marias, o tai lemia sąlygiškai mažą 
energijos gamybos bendrąjį efektyvumą. Nepaisant akivaizdžios naudos, 
kogeneracija Lietuvoje plinta vangiai, nes nėra finansinio tikslingumo. 

Atliekant kogeneracijos plėtros galimybių analizę, buvo surinkti 
autentiški duomenys (šilumos energijos poreikis, naudojama ir galima bei 
numatoma naudoti kuro rūšis, galimybė jas panaudoti, įrengti šilumos ir elek
tros energijos gamybos įrenginiai) apie 94 Lietuvos centralizuoto šilumos 
tiekimo (CŠT) įmonių, kurios per metus tiekia daugiau kaip 5 GWh šilumos 
energijos, eksploatuojamas hidrauliškai vientisas sistemas. Didžioji dalis 
kogeneracijos potencialo (apie 80 proc.), vertinant pagal sistemų dydį, yra 
sukoncentruota 10 didžiųjų centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemų: 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, 
Utenos, Mažeikių ir Druskininkų miestuose. 

Pagal [1–2] literatūroje pateiktą informaciją, prie labiausiai pasaulyje 
paplitusių kogeneracijos tech no logijų galima priskirti keturias technologijas: 
su ga ro turbinomis, vidaus degimo varikliais, dujų tur bi nomis ir kombinuotu 
ciklu (dujų ir garo turbinos vie noje technologinėje schemoje). Tos pačios 
koge ne racijos technologijos techniniai parametrai, 
taip pat ir kaina gali gana ženkliai skirtis, nes tai 
susiję su atskirų gamintojų investicijų lygiu tech
nologijai to bulinti, siekiant kiek galima didesnio 
elektros ener gijos gamybos efektyvumo.

Viena pagrindinių hidrauliškai vientisos cen
tralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos cha
rak te ris tikų yra šilumos energijos poreikio galios 
kitimo grafikas, kuris lemia planuojamų šilumos 
energijos gamybos įrenginių galią, jų skaičių ir 
reikalingas technines charakteristikas, tokias kaip 
instaliuoja mo įrenginio galimybė sumažinti galią ir 
pan. Ši krei vė yra šilumos energijos poreikio ga
lios kitimo tam tikro metų laiko atžvilgiu funkcija. 
Momentinio šilumos energijos poreikio (MW_šil.) 
išraiška laiko atžvilgiu nebūtina CŠT sistemose dėl 
energijos vartojimo inertiškumo. Šiose sistemose 
su pakankamu tikslumu galime naudoti šilumos 
energijos poreikio grafiką, išreikštą paros vidurkiu.

Kaip matyti 1.1 pav., siekiant užtikrinti ne 
mažesnę nei 4 000–6 000 val. kogeneracijos 

jėgainės metinę veiklos trukmę, instaliuotina kogeneracijos jėgainės galia 
neturėtų viršyti 60 proc. nuo maksimalios CŠT sistemos šilumos energijos 
poreikio galios, kuriai esant jėgainėje būtų pagaminama apie 95 proc. metinio 
šilumos energijos kiekio.

Analizuojant esamą Lietuvos CŠT sektoriaus padėtį, buvo išskirti 
trys galimi techninio kogene ra cijos plėtros vertinimo modeliai: gamtinių 
dujų koge neracijos, kai šilumos energijos tiekėjas naudoja gamtines 
dujas, biokuro prioriteto, kai biokuras jau yra įmonės kuro balanse, ir 
kogeneracijos plėtros prioriteto, kai prioritetas skiriamas elektros ener
gijos gamybai kogeneracijos įrenginyje, nors CŠT įmonėje jau eksploa
tuojami biokurą naudo jan tys vandens ar garo katilai. Kogeneracijos 
plėtros prio ritetinis modelis, kai instaliuojamos kogene ra ci jos jėgainės 
šiluminė galia yra apie 30 proc. nuo mak simalios CŠT sistemos šilumos 
energijos porei kio galios, pateikiamas 1.2 pav.

Vertinant CŠT sistemų kogeneracijos potencialą, buvo atlikta finan
sinėekonominė analizė. Atsi žvel giant į esamą situaciją Lietuvos CŠT 
sektoriuje, buvo iš skirti keli šios analizės variantai, atkreipiant dėmesį į 
įmonėje naudojamas kuro rūšis bei į šilumos energijos gamybos įrenginių 
techninę būklę, t. y. investicijos, kurios būtinos vienam ar keliems įmonės 
šilumos ener gijos gamybos įrenginiams rekonstruoti ar pakei sti, gali 
būti traktuojamos kaip išvengtos išlaidos, o tai kogeneracijos jėgainės 
įdiegimą tokioje CŠT siste moje daro finansiniu požiūriu patrauklesnį.

Atsižvelgiant į analizės rezultatus, buvo parengtos didelio efek
tyvumo kogeneracijos plėtros reko men dacijos, nurodant techniniu ir 
ekonominiu po žiūriu tikslingas įrengti elektrinių šilumines ir elektrines 
galias, rekomenduojamą technologijos tipą, e lek tros ir šilumos energijos 
gamybos blokų kiekį ir re komenduojamas naudoti kuro rūšis konkrečiose 
cen tralizuoto šilumos tiekimo sistemose, projektų įgy vendinimo grafikus 
ir priemones, užtikrinančias didelio efektyvumo kogeneracijos plėtrą, 
stabilizuo jant šilumos kainų augimą. Rekomendacijose koge neracijos 
plėtra buvo įvertinta atsižvelgiant į:

 galimybę išvengti netikslingo investicijų panaudojimo, rekon
struojant susidėvėjusius šilumos ener gijos gamybos įrenginius, 
neatsižvelgiant į ko ge neracinių įrenginių teikiamą efektą;

Virginija Urbonienė
Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos Šilumos energetikos katedros vedėja

1.1 pav. pavaizduotas pertvarkytas šilumos energijos poreikio galios grafikas taip, kad tam 
tikras metinis šilumos energijos kiekis atitiktų būtiną instaliuoti šilumos energijos gamybos galią„LŠTA informacija“
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 galimybę išvengti netikslingo 
in vesticijų panaudojimo, ribojant ko
ge  ne racinių įrenginių kiekį, kurių ga lia 
ne atitinka rekomenduojamų galių; 

 galimybę kogeneracijos pro
ceso metu sunaudoti mažesnį orga
ninio kuro kiekį, taip mažinant ša lies 
priklausomybę nuo kuro importo;

 Lietuvos Respublikos įsipa rei go
jimus aplinkosaugos srityje;

 elektros energijos gamybos 
didelio efektyvumo kogeneracijos 
metu ap skai čiuotus energijos gamy
bos ribinius kaštus, įvertintus pagal 
socialinės ekonomikos principus, 
ir palyginti juos su atskira elektros 
energijos gamyba kondensacinėje 
elektrinėje.

Techniniu ir finansiniuekono
mi niu požiūriais pagrįsta ko  ge ne ra 
cijos plėtra Lietuvos CŠT siste
mose, rea li  zuojančiose dau giau nei  
5 GWh ši lu mos energijos per metus, galėtų siek  ti nuo 826 iki  
1 822 MW elektrinės galios. Sudarytas rekomendacinis ko ge ne ra  
cijos plėtros planas 2008–2020 m. laikotarpiui pateikiamas  
1.1 lentelėje. Išnaudojus šį CŠT hidrauliškai vientisų sistemų kogeneracijos 
plėt ros potencialą, kogeneracijos jėgainėse galėtų būti paga minama nuo 5,2 
iki 9,1 TWh elektros energijos per metus bei tenkinama nuo 59 iki 77 proc. 
CŠT sektoriaus metinio šilumos energijos poreikio. Tačiau kogeneracijos 
plėtra tebėra sąstingio būklės ne tik dėl nepakankamos paramos, bet ir dėl 
kogeneracijos plėtrą stabdančių veiksnių, tokių kaip prisijungimo prie šalies 
elektros energijos perdavimo ir skirstymo tinklo (be esminių investicijų galima 
prijungti tik apie 680 MW_el.), kuro rinkos nepastovumo, prastos CŠT įmonių 
finansinės padėties ir kt.

Išvados ir apibendrinimai
1. Apibendrintą šilumos energijos poreikio galios kitimo grafiką 

galima taikyti siekiant nustatyti kogeneracijos įrenginių instaliuotinas 

šilumines galias ir optimizuoti šių įrenginių darbą kiekvienai Lietuvos 
CŠT sistemai. 

2. Atlikus šilumos energijos poreikio kitimo grafiko analizę nusta
tyta, kad užtikrinant ne mažesnę nei 4 000–6 000 val. kogeneracinės 
jėgainės metinę veiklos trukmę, instaliuotina kogeneracijos jėgainės 
galia neturi viršyti 60 proc. nuo maksimalios CŠT sistemos šilumos 
ener gijos poreikio galios, kuriai esant jėgainėje būtų pagaminama apie 
95 proc. metinio šilumos energijos kiekio.

3. Suminė CŠT sektoriuje instaliuotina elektrinė galia, kuriai pareng
tos kogeneracijos plėtros rekomendacijos, yra nuo 826 MW iki 1 822 MW. 
Skirtumą tarp galimų instaliuotinų galių lemia netinkamų perdirbti turinčių 
energetinę vertę komunalinių atliekų, surinktų didžiuosiuose šalies mie s 
tuose, deginimo neišvengiamumas ir kombinuoto ciklo technologijų plėtros 
tikslingumas centralizuoto šilumos energijos tieki mo sektoriuje.

4. Kogeneracijos įren gi niuo se pagamintas e lek tros energijos kie
kis, įgyvendinus kogeneracijos plėtros planą, galėtų siekti nuo 5,2 TWh 

iki 9,1 TWh per metus. Biokuro pagrindu per 
metus galima būtų pagaminti nuo 0,12 TWh iki  
0,22 TWh elektros energijos. Metinė šilumos 
ener gijos gamyba kogeneracijos įren gi niuose 
galėtų siekti nuo 6,2 TWh iki 8,1 TWh. Kuro po
reikis, skirtas cen tralizuoto ši lumos energijos tie
kimo sek toriuje instaliuotiniems ko generacijos 
įrenginiams, sie k  tų nuo 12,8 TWh iki 20,2 TWh per 
metus. 

5. Didinant elektros energijos gamybos ben drąjį 
efektyvumą, importuojamo kuro (gamtinių du  jų) po
reikis, esant kogeneracijos plėtros plane numatytai 
elektros energijos gamybos apimčiai, ga lėtų būti 
mažinamas nuo 0,35 mlrd. Nm3 iki 0,54 mlrd. Nm3 
arba pagal analizėje priimtą gamtinių dujų kainą 
(900 Lt/tūkst. Nm3), kurios vertė galėtų siekti nuo 
0,31 mlrd.  iki 0,48 mlrd. litų per metus.

Literatūra
1. Danish Energy Authority, Elkraft Sys
tem, Eltra. Technology data for electricity 
and heat generating plants, 2005.
2. Dr. Meherwan P. Boyce, P. E. Hand
book for Cogeneration and Combined 
Cycle Power Plants, 2002.
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1.2 pav. Galimas kogeneracijos plėtros modelis – kogeneracijos prioritetas
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1.1 lentelė. Kogeneracijos plėtros Lietuvos CŠT sektoriuje rekomendacijos

Nr. Apskritis Gyvenamosios 
vietovės pavadinimas Sistemos pavadinimas

Kogeneracijos 
technologija

(GT – garo turbina, 
VDV – vidaus 

degimo variklis, 
DT – dujų turbina, 
KC – kombi-nuotas 

ciklas)

Kogeneracinės jėgainės rekomenduojama
elektrinė galia, MW

(rekomenduotinos įrengti elektros energijos gamy-
bos galios gali būti tikslinamos pasirinkus vietinių ar 

atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą)
2008–2010 m. 2011–2015 m. 2016–2020 m.
nuo iki nuo iki nuo iki

1. Alytaus Alytus Alytaus miesto aprūpinimo šiluma sistema KC - - 22,44 59,69 - -
2. Alytaus Druskininkai Druskininkų miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV/DT 4,30 9,30 - - -
3. Alytaus Varėna Varėnos miesto aprūpinimo šiluma sistema GT 0,80 1,50 - - - -
4. Kauno Kaunas Antanavos aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,29 0,63 - - - -
5. Kauno Kaunas Plento aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,27 0,59 - - - -
6. Kauno Kaunas Smetonos aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,38 0,82 - - -
7. Kauno Kaunas Kauno miesto integruoto tinklo aprūpinimo šiluma sistema KC - - 156,81 322,86 - -
8. Kauno Kaunas Kauno miesto integruoto tinklo aprūpinimo šiluma sistema GT - - 15,00 30,00 - -
9. Kauno Domeikava Domeikavos aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,24 0,52 - -
10. Kauno Garliava Garliavos aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - 0,89 1,93
11. Kauno Neveronys Neveronių aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,19 0,41 - - - -
12. Kauno Noreikiškės Noreikiškių aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,90 1,95 - - - -
13. Kauno Raudondvaris Raudondvario aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,30 0,65 - - - -
14. Kauno Birštonas Birštono miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,79 1,71 - -
15. Kauno Jonava Jonavos miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV/DT 3,83 8,28 - - - --
16. Kauno Rukla Ruklos aprūpinimo šiluma sistema VDV - 0,33 0,71 - -
17. Kauno Kaišiadorys Kaišiadorių miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 3,17 6,86 -
18. Kauno Kėdainiai Kėdainių miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,34 0,74 - - - -
19. Kauno Prienai Pirmoji Prienų aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,86 1,86 - -
20. Kauno Prienai Trečioji Prienų aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,86 1,86 - - - -
21. Klaipėdos Klaipėda Klaipėdos miesto aprūpinimo šiluma sistema KC - - 85,31 285,94 - -
22. Klaipėdos Klaipėda Klaipėdos miesto aprūpini mo šiluma sistema GT - - 20,00 30,00 - -
23. Klaipėdos Klaipėda Gargždų miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV 1,30 2,82 - - - -
24. Klaipėdos Kretinga Pirmoji Kretingos aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,40 0,87 - - - -
25. Klaipėdos Kretinga Antroji Kretingos aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,86 1,86 - - - -
26. Klaipėdos Palanga Palangos miesto aprūpinimo šiluma sistema GT 1,49 2,80 - - - -
27. Klaipėdos Šilutė Šilutės miesto aprūpinimo šiluma sistema GT - - 1,39 2,61 - -
28. Marijampolės Marijampolė Marijampolės miesto aprūpinimo šiluma sistema GT - - 3,57 6,72 - -
29. Marijampolės Vilkaviškis Vilkaviškio miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,97 2,10 - - -
30. Marijampolės Šakiai Šakių miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,86 1,86 - - -
31. Panevėžio Panevėžys Panevėžio miesto aprūpinimo šiluma sistema KC - - 45,24 99,12 - -
32. Panevėžio Biržai Rotušės aprūpinimo šiluma sistema VDV 1,89 4,09 - - - -
33. Panevėžio Pasvalys Pasvalio miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV 1,08 2,32 - -- - -
34. Panevėžio Rokiškis Rokiškio miesto aprūpinimo šiluma sistema GT 0,88 1,66 - - -
35. Šiaulių Šiauliai Šiaulių miesto aprūpinimo šiluma sistema KC -- - 44,46 97,42 - -
36. Šiaulių Šiauliai Šiaurinės aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 0,25 0,54
37. Šiaulių Šiauliai Zoknių aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 0,37 0,80
38. Šiaulių Kuršėnai Daugelių aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - 0,31 0,67
39. Šiaulių Kuršėnai Tilvyčio aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,49 1,06 - - - -
40. Šiaulių Ginkūnai Ginkūnų aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 0,13 0,28
41. Šiaulių Rėkyva Rėkyvos aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,30 0,65 - -
42. Šiaulių Naujoji Akmenė Ramučių aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 0,30 0,65
43. Šiaulių Naujoji Akmenė Žalgirio aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 1,19 2,57
44. Šiaulių Akmenė Stadiono aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,21 0,45 - -
45. Šiaulių Venta Ventos aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,31 0,67 - -
46. Šiaulių Joniškis Centrinė aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 1,08 2,32
47. Šiaulių Joniškis Melioratorių aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - 0,26 0,56
48. Šiaulių Kelmė Kelmės miesto aprūpinimo šiluma sistema GT 0,64 0,83 - - - -
49. Šiaulių Pakruojis Pakruojo miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 1,01 2,18
50. Šiaulių Radviliškis Radviliškio miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 2,49 5,39 - -
51. Tauragės Šilalė Šilalės miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,65 1,39 - - - -
52. Tauragės Tauragė Tauragės miesto aprūpinimo šiluma sistema GT - - 1,45 2,72 - -
53. Telšių Mažeikiai Mažeikių miesto aprūpinimo šiluma sistema GT - - 2,72 5,12 - -
54. Telšių Mažeikiai Reivyčių aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,25 0,54 - - -
55. Telšių Plungė Mačernio g. aprūpinimo šiluma sistema GT 1,15 2,16 - - - -
56. Telšių Plungė Telšių aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,28 0,60 - - - -
57. Telšių Telšiai Telšių miesto aprūpinimo šiluma sistema GT 1,36 2,56 - - -
58. Telšių Telšiai Dariaus ir Girėno aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,50 1,08 - - - -
59. Utenos Anykščiai Anykščių miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,38 0,82 - -
60. Utenos Ignalina Ignalinos miesto aprūpinimo šiluma sistema GT - - 0,68 0,90 - -
61. Utenos Molėtai Molėtų miesto aprūpinimo šiluma sistema GT 0,67 0,88 - - - -
62. Utenos Utena Utenos miesto aprūpinimo šiluma sistema GT 2,25 4,24 - - - -
63. Utenos Zarasai Zarasų miesto aprūpinimo šiluma sistema GT 0,86 1,12 - - - -
64. Vilniaus Dvarčionys Dvarčionių aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 0,16 0,35
65. Vilniaus Naujoji Vilnia Naujosios Vilnios aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 2,57 5,57 - -
66. Vilniaus Salininkai Salininkų aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 0,37 0,79
67. Vilniaus Trakų Vokė Trakų Vokės aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,18 0,39 - - - -
68. Vilniaus Vilnius Vilniaus miesto integruoto tinklo aprūpinimo šiluma sistema KC - - 348,35 716,51 - -
69. Vilniaus Vilnius Vilniaus miesto integruoto tinklo aprūpinimo šiluma sistema GT - - 20,00 40,00 - -
70. Vilniaus Skaidiškės Skaidiškių aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 0,40 0,87
71. Vilniaus Eišiškės Eišiškių aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,35 0,76 - -
72. Vilniaus Šalčininkai Šalčininkų aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,96 2,08 - - - -
73. Vilniaus Širvintai Širvintų aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,83 1,79 - -
74. Vilniaus Pabradė Penktoji Pabradės aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,20 0,44 - -
75. Vilniaus Pabradė Septintoji Pabradės aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,16 0,35 - --
76. Vilniaus Trakai Trakų miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV - 0,75 1,62 - -
77. Vilniaus Lentvaris Lentvario aprūpinimo šiluma sistema VDV - - 0,58 1,26 - -
78. Vilniaus Ukmergė Pirmoji Ukmergės miesto aprūpinimo šiluma  sistema VDV 1,15 2,49 - - - -
79. Vilniaus Ukmergė Antroji Ukmergės miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV 0,96 2,08 - - -
80. Vilniaus Ukmergė Trečioji Ukmergės miesto aprūpinimo šiluma sistema VDV - - - - 1,08 2,34

Iš viso: 35,37 72,40 781,11 1 729,25 7,80 16,85
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naujas įmonės „Wilo lietuva“ 
tinKlalapis

Andrius Stašaitis
„WILO Lietuva“ inžinierius konsultantas

Įmonė „Wilo Lietuva“, vokiečių bendrovės „Wilo AG“ atstovybė, šių 
metų pradžioje pristatė atnaujintą lietuvišką įmonės tinklalapį. Dabar 
tinklalapis www.wilo.lt savo struktūra atitinka bazinį vokišką ir visų kitų 
šalių atstovybių tinklalapius; tačiau, kita vertus, jis yra orientuotas į Lie
tuvos vartotoją ir suteikia daug naujų galimybių.

Puslapyje „Gaminiai“ funkcija „ProductFinder“ mažiau patyrusiam 
vartotojui padės pasirinkti reikiamą siurblį – tereikia įvesti pastato tipą, 
siurblio naudojimo paskirtį, pageidaujamą siurblio konstrukciją bei kitus 
parametrus, ir programa pasiūlys tinkamiausią siurblį.

Labiau patyręs vartotojas susirasti jį dominantį siurblį gali tiesiogiai 
pagal abėcėlinį sąrašą tame pačiame gaminių puslapyje; čia taip pat yra 
ir valdiklių bei kitos papildomos įrangos sąrašas. Kiekvienas gaminys 
pristatomas specialiame gaminio modulyje, kur pateikiamas trumpas jo 
apibūdinimas ir nuotrauka, nurodomas taikymas ir charakteristikos.

Gaminių puslapyje yra dar vienas svarbus skirsnis – atsarginių 
dalių, kur „Wilo“ gaminių pardavimo atstovai gali susirasti reikiamo 
gaminio atsarginių dalių, taip pat brėžinius. 

Puslapyje „Paslaugos“, skirsnyje „Informacijos paslaugos“ vartoto
jas gali rasti įvairių „Wilo“ leidinių lietuvių kalba – nuo bendro pobūdžio 
prezentacinių įmonės brošiūrų iki konkrečių gaminių taikomųjų brošiūrų, 
pavyzdžiui, čia galima rasti brošiūrą „Mažieji cirkuliaciniai siurbliai“ arba 
katalogą, pagal kurį galima parinkti „Wilo“ siurblius – senesnių „Wilo“ 
siurblių ir kitų gamintojų siurblių analogus. Kitas vartotojams labai ak

tualus skirsnis – „Dokumentacija“, iš kur galima parsisiųsdinti „Wilo“ 
gaminių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba, taip pat atitikties serti
fikatus. O štai iš skyriaus „Siurblio parinkimas“ galima parsisiųsti „Wilo“ 
gaminių parinkimo programą „WiloSelect“, kuri yra nepakeičiamas 
darbo įrankis projektuotojams bei kitiems specialistams. 

Puslapyje „Apie įmonę“ pristatoma įmonė „Wilo Lietuva“, taip pat 

bendrovė „Wilo AG“. Čia pateikiama skaičių ir faktų apie bendrovę – 
darbuotojų skaičius, apyvarta, bendrovės filosofija ir t. t., taip pat pristato
mi išskirtiniai objektai, kur įdiegti „Wilo“ gaminiai. Skirsnyje „Wilo Lietuva 
pardavimo atstovai“ pateikiamas sąrašas Lietuvos įmonių, kur galima 
įsigyti „Wilo“ gaminių. Vartotojas susiras adresą bei telefonus artimiausios 
parduotuvės, prekiaujančios „Wilo“ gaminiais.

Puslapyje „Kontaktai“, skirsnyje „Kreipkitės“, vartotojas ras įmonės 

„Wilo Lietuva“ darbuotojų sąrašą, įmonės adresą, telefoną, darbo laiką. 
Šiame puslapyje taip pat galima rasti „Wilo“ pardavimo atstovų Lietuvoje 
sąrašą. Skirsnyje „Wilo pasaulyje“ smalsesni vartotojai galės peržvelgti 
„Wilo“ atstovybes visame pasaulyje.

Neabejojame, kad atnaujintas „Wilo Lietuva“ tinklalapis padės 
vartotojui geriau susiorientuoti tarp gausių „Wilo“ gaminių, susirasti 
reikiamos informacijos ir priartins vartotoją prie įmonės „Wilo Lietuva“. 
Išsamesnė informacija tinklapyje www.wilo.lt.
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Ar mokykla suvartoja daug šiluminės ir elek
tros energijos? Ką reikėtų daryti, siekiant sumažinti 
mokyklos energijos vartojimą? Mokiniai klasėse 
galėtų stebėti mokyklos energijos vartojimą ir re
gistruoti, kiek kas savaitę mokykloje suvartojama 
šiluminės ir elektros energijos, geriausiai ištisus 
metus. Jie galėtų grafiškai pavaizduoti mokyklos 
specifinių energijos sąnaudų priklausomybę nuo 
lauko oro temperatūros ir palyginti šiuos duomenis 
su kitų mokyklų, nustatydami energijos naudojimo 
efektyvumą. Taip pat mokiniai ir mokytojai galėtų 
klasėse aptarti bei pasiūlyti įvairias efektyvaus ener
gijos naudojimo priemones, kad sumažintų mokyklos 
energijos vartojimą ir taupytų biudžetui skirtas lėšas.

Lietuvos energetikos institutas vykdo įdomų „Ak
tyvaus mokymo ir energijos naudojimo monitoringo 
integravimo į mokyklų mokymo programas“ projektą, 
sutrumpintai AL (Active Learning, aktyvus moky
mas). Projektas vykdomas pagal sutartį su Europos 
Komisijos Pažangios energetikos agentūra, dalyvau
jant partne riams iš 14 šalių (Norvegija, Graikija, Bel
gija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė, Suomija, 
Švedija, Lietuva, Lenkija, Vengrija, Slovėnija, Bulga
rija ir Čekija). Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimą mokyklose 
ir namų sektoriuje, suteikiant mokiniams išsamesnių žinių apie racionalų 
energijos vartojimą, atsinaujinančius energijos šaltinius bei transportą. 

Projektui vykdyti atrinkta apie 150 mokyklų, tolygiai paskirstytų 14ai 
projekto šalių partnerių. Lietuvoje buvo pasirašyta 16 bendradarbiavimo 
su mokyklomis sutarčių. Projekte pateikta surinkta efektyvaus energijos 
naudojimo mokymo ir energijos vartojimo stebėjimo švietimo medžiaga, 
skirta mokykloms. Medžiaga parengta pagal geriausius europinius 
pavyzdžius ir pritaikyta kiekvienos šalies projekto dalyvės sąlygoms ir 
poreikiams. Kadangi aktyvaus mokymo tradicijos, atsižvelgiant į šalies ir 
švietimo sistemos raidos patirtį, yra skirtingos, kiekviena mokykla galėjo 
pasirinkti priemones ir siūlomą įvairią aktyvaus mokymo veiklą, labiau
siai atitinkančią jų tikslus. Tai naudingas ir įdomus europinis projektas, 
paremtas požiūriu, kad 6–12 metų vaikai vaidina svarbų vaidmenį 
šalies darnioje raidoje. Remiamasi idėja, kad mokiniai išmoks daugiau 
ir jų žinios bus gilesnės, jei visas užduotis atliks patys.

Bendradarbiaujant visų šalių projekto dalyviams, buvo sukurtas 
tarptautinis internetinės svetainės puslapis www.teachers4energy.eu. 
Svetainėje pateikta surinkta ir ištobulinta aktyvaus mokymo medžiaga, 
skirta mokytojams. Mokymo medžiaga prieinama ir gimtąja lietuvių kal
ba. Projekte buvo numatyta, kad mokiniai ištisus metus stebės savo 
mokyklų energijos vartojimą, diskutuos ir išbandys įvairias energijos 

taupymo galimybes. Buvo atrinktos šešios efektyvaus energijos nau
dojimo mokymo temos. Kiekvienoje temoje yra po keletą mokymo 
priemonių – paketų. Iš viso yra 22 aktyvaus mokymo paketai. Aktyvaus 
mokymosi priemonių paketuose yra surinkti įdomios mokyklinės veik
los, pagrįstos aktyvaus mokymosi pedagoginiu principu, pasiūlymai. Ši 
veikla padeda vaikams priimti sprendimus dėl rytojaus ir aktyviai da
lyvauti savo ugdymo procese, o ne būti pasyviais informacijos ir žinių 

energijos vartojimo stebėjimas ir 
efeKtyvaus energijos nauDojimo 
moKymas moKyKlose
Vykdoma pagal Europos Komisijos programą
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1 pav. Kauno „Saulės“ gimnazijos energijos vartojimo stebėsena

Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma
Europinio projekto vykdytojai Lietuvoje (Lietuvos energetikos institutas)
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gavėjais. Aktyvaus mokymosi priemonių paketuose pateikti įvairių 
veiklų aprašymai. Jie skirti mokytojams ir kiekvienas aprašo veiklą, 
kuria galima pasinaudoti siekiant patenkinti mokymo reikalavimus 
nacionalinėje programoje, kurios tikslas yra ir energijos naudojimo 
švietimas. Aktyvaus mokymosi priemonių paketai yra vienas iš šio 
įdomaus europinio projekto veiklos rezultatų. Aktyvaus energijos 
naudojimo mokymosi priemonių paketuose pateikta daug pasiūlymų 
linksmai ir įdomiai veiklai tokiomis pagrindinėmis temomis: energi
jos vartojimo stebėjimas, patalpų šildymas, karštas ir šaltas vanduo, 
apšvietimas, elektriniai prietaisai ir transportas. 

Mokyklos suvartoja nemažai energijos ir gali finansiškai išlošti 
valdydamos savo energijos vartojimą bei taupydamos biudžetines 
lėšas. Projekte numatyta, kad moksleiviai reguliariai stebės moky klos 
energijos išteklių, tokių kaip dujos, elektra, centralizuotas šilumos 
tiekimas ar skystas kuras, vartojimą. Stebėdami moksleiviai sužinos 
apie mokyklos energijos sąnaudų dydį ir kuo jie patys galėtų prisidėti, 
kad jį sumažintų. Mokiniai įgaus žinių apie energijos taupymą ir ener
gijos naudojimo efektyvumą bei pamatys atsinaujinančios energijos 
potencialą. 

Lietuvos energetikos institute į projektą įtrauktoms mokykloms 
buvo organizuota nemažai mokymo seminarų, 
kurių metu su mokyklų mokytojais aptarta akty
vaus mokymo veikla.

Esminis energijos vartojimo stebėjimo mo ky k  
lo je veiklos tikslas buvo:

informuoti moksleivius ir visą mokyklos per• 
so na lą apie mokyklos energijos (šiluminė 
energija, elek tros energija) suvartojimą;
parodyti, kaip kinta energijos vartojimas • 
pasi kei tus metų laikui ir mokyklos veiklos 
pobūdžiui;
rasti būdų sumažinti mokyklos energijos • 
var to jimą. 

Pagrindinė mintis buvo ta, kad gauti energijos 
suvartojimo stebėjimo rezultatai ir padidėjęs ener
getikos problemų suvokimas skatins keisti žmonių 
elgesį mokykloje taip, kad energijos vartojimas 
sumažėtų. Taip pat buvo tikimasi, kad moksleiviai 
parsineš šias žinias namo ir pas ka tins šeimos na
rius sumažinti energijos var tojimą.

Mokyklos surinktus energijos vartojimo duo me
nis yra siūloma registruoti tarptautinėje inter ne tinėje 

sve tainėje www.sustain.no, kur savo ste bėjimų rezultatus pateikia įvairių 
Europos mo kyklų mokslei viai. Čia šie duomenys yra tinkamai apdoro
jami ir api bendrinami gaunant vaizdingus išeities grafikus. Moksleiviams 
re ko menduojama patiems re gistruoti gautus stebėjimų rezultatus šios 
internetinės svetainės duomenų bazėje. Svetainėje galima peržiūrėti visų 
gautų rezultatų grafinį vaizdą ir palyginti juos su kitų mokyklų gautais rezul
tatais. Lietuvos mokyklų aktyvumas pateikiant energijos var to ji mo duomenis 
šioje internetinėje svetainėje yra už registruotas daugiau kaip 190 kartų, kas 
rodo di delį vaikų susidomėjimą šia veikla ir gaunamais rezultatais.

Norintiems daugiau sužinoti apie projektą arba informuoti projekto 
vykdytojus apie energijos naudojimo švietimo medžiagą, tinkančią ak
tyviam mokymui, prašome susisiekti su projekto koordi natore Kirsten 
DyhrMikkelsen, kdm@nee.no, arba su šio projekto vykdytojais Lietu
voje dr. Romualdu Škėma, skema@mail.lei.lt, ar dr. Vygandu Gaiga
liu, vygas@mail.lei.lt. 

Daugiau informacijos apie projektą rasite in ter  netinėje svetainėje: 
www.consortium4al.eu.

MOKYKLOS PAVADINIMAS MIESTAS MOKYKLOS TIPAS

1. Kauno „Aušros“ gimnazija Kaunas Gimnazija

2. Kauno „Purienų“ vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

3. Kauno „Saulės“ gimnazija Kaunas Gimnazija

4. Kauno „Versmės“ vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

5. Kauno „Žiburio“ vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

6. Kauno Dainavos vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

7. Kauno Julijanavos vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

8. Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

9. Kauno Maironio gimnazija Kaunas Gimnazija

10. Kauno Milikonių vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

11. Kauno Šilainių vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

12. Kauno Šv. Mato vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

13. Kauno Vaižganto vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

14. Kauno Veršvų vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

15. Kauno V. Kuprevičiaus vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

16. Kauno Sargėnų vidurinė mokykla Kaunas Vidurinė mokykla

3 pav. Aktyvaus mokymo ir energijos vartojimo stebėjimo integravimo 
į mokyklų mokymo programas projekto konsorciumo 14 šalių partne-
riai (viršutinėje eilėje trečias iš kairės – projekto vadovas Lietuvoje 
Romualdas Škėma)

2 pav. Aktyvaus mokymo ir energijos vartojimo stebėjimo integravimo 
į mokyklų mokymo programas seminaras mokytojams Lietuvos ener-
getikos institute

1 lentelė. Lietuvos mokyklos, dalyvaujančios „Aktyvaus mokymo“ (AL) projekte
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nauDoKime auKšto efeKtyvumo variKlius
Saulius Zulonas
UAB „Grundfos Pumps“ inžinierius konsultantas

Labai dažnai renkantis siurblį, variklį ar kitą elektros įrenginį ener
gijos sąnaudos lieka antrame plane, o pirmenybė teikiama kainai, ir 
įsigyjamas pigesnis variantas. Tačiau reikėtų daugiau dėmesio skirti 
tiek siurblio, tiek variklio efektyvumui. Variklio veikimo kaštai gali būti 
100 kartų didesni nei jo įsigijimo kaina, o elektros energijos sąnaudos 
paprastai sudaro iki 85 proc. visų siurblio gyvavimo laiko kaštų. Todėl 
investicijos į siurblį su aukšto efektyvumo varikliu (efektyvumo klasė 
EFF1) tikrai atsipirks dėl mažesnių energijos sąnaudų.

Ankstesniame straipsnyje („Šiluminė technika“, 2005, Nr. 1 „Kon
kurentai susivienijo dėl bendro cirkuliacinių siurblių energetinio 
žymėjimo“) rašiau apie Europos cirkuliacinių siurblių energetinio klasifika
vimo sistemą. Tačiau dar anksčiau, 1999 metais, buvo pradėta naudoti 
variklių klasifikavimo sistema. Ją sukūrė CEMEP (Europos elektros bei 
elektroninių gaminių gamintojų komitetas) ir Europos Komisija, siekdami 
padidinti energijos naudojimo efektyvumą ir sumažinti CO2 išmetimus. 
Šie žymėjimai leidžia variklių naudotojams paprastai ir aiškiai gauti 
informaciją apie efektyvumo svarbą, taip pat skatina atkreipti dėmesį į 
efektyvumą projektuojant ar renkantis variklius.

Kad būtų aiškiau, šiek tiek panagrinėsiu variklių klasifikavimo 
sistemą. Ji apima 1,1–90 kW galios variklius. Egzistuoja trys efekty
vumo klasės žymėjimai – EFF1, EFF2 ir EFF3. EFF1 klasė nurodo 
aukščiausią efektyvumo lygį, o atitinkamai EFF3 – žemiausią. Varikliai 
vertinami pagal galią ir polių skaičių (žr. lentelę). Lentelėje matome, 
kad didėjant variklio galiai didėja ir efektyvumo vertė, norint gauti 
aukštesnės klasės variklio įvertinimą, o, pavyzdžiui, keturių polių 
varikliai turi būti efektyvesni nei dviejų, kad būtų 
priskirti aukštesnei klasei. Konkretaus variklio 
vertinimas atliekamas palyginus efektyvumą su 
etalonine verte ir pagal gautus rezultatus priski
riamas tam tikrai klasei. Variklio klasė pažymima 
ant variklio vardinės plokštelės.

„Grundfos“ tiki, kad mūsų klientams reikia 
ilgalaikių sprendimų ir ekonomiškų siurblių. 
Manome, kad labai efektyvūs siurbliai turi turėti 
labai efektyvius variklius, todėl dabar „Grund
fos“ daugiapakopiai CR siurbliai ir TP siurbliai 
standartiškai gaminami su EFF1 varikliais. Visi 
trifaziai 50 Hz CR siurblių varikliai yra pažymėti 
EFF1.

Aukšto efektyvumo varikliai ypač tinkami 
komerciniuose pastatuose naudojamuose siurb
liuose. Siekiant užtikrinti maksimalius šilumos ar 
šalčio poreikius, šie siurbliai dažniausiai paren
kami didesnės galios, tačiau didžiąją laiko dalį 
veikia ne visa apkrova. Todėl sprendimas nau
doti EFF1 variklius pasiteisina, nes jie kaip tik 
ir yra suprojektuoti taip, kad užtikrintų didesnį 
efektyvumą esant dalinėms apkrovoms. Tipinėse 
komercinių pastatų sistemose siurbliai su aukšto 
efektyvumo varikliais turi kitų privalumų:

• mažesnės energijos sąnaudos;
• tylus veikimas;
• ilgesnis naudojimo laikas;
• leistina aukštesnė aplinkos temperatūra.

Palyginti su įprastiniais varikliais, siurbliuose montuojami naujiems 
EFF1 varikliams reikia ženkliai mažiau energijos. Taigi mažesnis vidu
tinis EFF1 variklių energijos suvartojimas reiškia mažesnes eksploa ta
ci jos sąnaudas ir mažesnį poveikį aplinkai.
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Pateiktame pavyzdyje įvertinkime potencialius su-
taupymus:
Metiniai sutaupymai = Valandos x kW x Apkrova x (1ŋEEF2 – 1/ŋEFF1) 

Kur:
valandos – metinis darbo laikas;
kW – variklio nominali galia (kW);
apkrova – variklio veikimo apkrova (%);
ŋEEF1 – EFF1 klasės variklio efektyvumas;
ŋEFF2  – EFF2 klasės variklio efektyvumas.

Metiniai sutaupymai = 8 760 x 22 x 0,9 x (1/0,909 – 1/0,925) = 3 301 kWh.

Ekonominis efektas apskaičiuojamas tarus, kad elektros energijos 
kaina – 0,33 Lt/kWh.

Kitas privalumas – tylus veikimas. Didžiausią triukšmą veikiant siur b 
liui kelia variklio ventiliatorius. Dėl aukšto EFF1 variklių efektyvumo jame 
išsiskiria mažiau šilumos, todėl jų nereikia smarkiai aušinti, tokiu atveju 
ventiliatorius yra mažesnis ir todėl tyliau veikia.

Naujausi techniniai sprendimai bei 
geresnės medžiagos, naudojamos tokių 
variklių gamybai, užtikrina ilgesnį tarnavimo 
laiką. Žemesnė EFF1 variklių temperatūra 
reiškia, kad mažiau kaista guoliai, o guolių 
darbo trukmė tiesiogiai priklauso nuo jų 
temperatūros. Taip pat žemesnė EFF1 
variklių temperatūra garantuoja ir ilgesnį 
apvijų izoliacijos naudojimo laiką.

Galiausiai siurbliai su aukšto efektyvu
mo varikliais gali veikti aukštesnės temperatūros aplinkoje (maksimali 
temperatūra +60 °C).

„Grundfos“ kompanija savo klientams siūlo inovatyvius sprendi
mus, kurie užtikrina ekonomišką siurblių veikimą, todėl pasirinkę siurblį 
su aukšto efektyvumo varikliu tikrai nesuklysite. Dar norėčiau paminėti, 
kad UAB „Grundfos pumps“ aktyviai propaguoja ir skatina taupyti 
energiją. Mes esame vieni iš „Elektros variklių panaudojimo efektyvumo 
programos“ (Motor Challenge Program) rėmėjų.

Naudojimo sritis Variklio galia, 
kW

Darbo 
valandos per 

metus

Tipinė 
apkrova, %

EFEKTyVUMAS SUTAUPyMAI

„Grundfos“ EFF1 Tipinis EFF2 kWh per 
metus Lt per metus

Vandens tiekimas 22 8 760 90 % 92,5 % 90,9 % 3 301 1 089

Vandens valymas 2,2 5 475 90 % 87,5 % 83,3 % 625 206

Pramonė 3 3 650 90 % 88,0 % 84,5 % 464 153

sKelbimas

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (LIŠTIA) rengia specialistų, siekiančių teisės įgyti 
projekto dalies vadovo, specialiųjų statybos darbų vadovų kvalifikaciją, profesinio parengimo atestavi
mui kursus. Projekto dalys ir darbo sritys: šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, šilumos gamyba 
ir tiekimas, šaldymo ir suslėgto oro sistemos.

2008 m. antrajame pusmetyje kursai vyks:
1. Rugsėjo 29–spalio 3 d.
2. Lapkričio 24–28 d.
Po kursų vyks specialistų profesinių žinių patikrinimas.
Kursų vieta: K. Donelaičio g. 20221.
Prašymą kursams ir profesinių žinių patikrinimui teikti adresu:
LIŠTIA, direktoriui R. Montvilui, K. Donelaičio g. 20232, LT44239 Kaunas.
Reikalavimai pateikiamiems dokumentams nurodyti www.spsc.lt
Papildoma informacija tel.: (8~37) 32 38 28, 30 04 43.

 Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija
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Visai neseniai 60mečio proga sveikinome Valstybinės energetikos 
inspekcijos prie Ūkio ministerijos priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoją 
šilumai Algimantą Žiaunį.

Algimantas Žiaunys gimė 1948 m. balandžio 17 d. Liudvinavo 
mie s  telyje, Marijampolės apskrityje, tarnautojo šeimoje. 1963 m. 
baigė Marijampolės J. Jablonskio mokyklos aštuonias klases ir įstojo 
į Kalvarijos maisto pramonės technikumą, jį baigė 1967 m. ir įgijo 
techniko mechaniko specialybę. 1967–1969 m. tarnavo sovietų armi
joje. Atlikęs tarnybą, dirbo Marijampolės maisto pramonės automatų 
gamykloje šaltkalviu. 1970 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto 
Mechanikos fakulteto vakarinį skyrių, kurį 1976 m. baigė įgydamas 
inžinieriaus mechaniko kvalifi kaciją. Nuo 1970 iki 1976 metų dirbo 
Kauno Greifenbergerio Santechnikos dirbinių gamykloje šaltkalviu, 
1975 m. buvo perkeltas dirbti į gamybinį techninį skyrių inžinieriaus kon
struktoriaus pareigoms. Dirbdamas gamykloje teikė racionalizaci nius 
pasiūlymus, jie buvo įdiegti gamyboje, buvo apdovanotas tuometinio 
Statybinių medžiagų ministro garbės raštu už sąžiningą darbą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą. 

1976 m. po Kauno politechnikos instituto baigimo buvo pakviestas dirbti 
į Mechanikos fakulteto šiluminės energetikos katedrą vyr. moksliniu bendra
darbiu, studentams vedė laboratorinius darbus. Dirbdamas kate d roje paga
mino sieros oksidų analizatorius, dalyvavo moksliniuose tyri muose kartu su 
doc. A. Pranckūnu ir vyr. dėstytoju J. Reklaičiu nustatant NOx, SO2, SO3 
ir kitus oksidus, mechaninį kuro nesudegimą deginant mazutą energeti
niuose katiluose bei dalyvavo taruojant energetinių katilų mazuto purkštuvų 
efektyvų išpurškimą. Visi šie bandymai vyko Lietuvos elektrinėje, gauti 
rezultatai buvo paskelbti moksliniuose straipsniuose. Minėtais klausimais 
bendradarbiavo su Rusijos energetikos institutų moksliniais darbuotojais.

1980 metais, sukūręs šeimą, persikėlė gyventi į Vilnių ir įsidarbino Ga
mybinės termofi kacijos valdybos gamybiniametechniniame skyriuje vy
resniuoju inžinieriumi. Kartu su skyriaus viršininko pavaduotoju A. Švėgžda 
ruošė techninių sąlygų išdavimą šilumos gamybos ir tiekimo pro jektavimo 
įstaigoms – Lietuvos pramonės statybos projektavimo ins titutui, Minsko staty
bos projektavimo institutui, komunalinio ūkio pro jektavimo institutui ir kt. Taip 
buvo pastatytos katilinės Šiauliuose, Klai pėdoje, Palangoje, Druskininkuose 
ir t. t. Tuo pat metu buvo likviduojamos neefektyvios katilinės ir rekonstruo
jami šilumos tinklai. Visi minėti darbai buvo atliekami pagal Gamybinės 
termofi kacijos valdybos gamybinio techninio skyriaus išduotas technines 
sąlygas. 1981 m. buvo pervestas dirbti į Vilniaus šilumos tinklų Ateities 
rajoninę katilinę meistru. Dirbdamas dalyvavo atliekant šios katilinės 
rekonstrukciją, išplėtimą dviem vandens šildymo katilais KVGM100.

1985 m. buvo pervestas į Gamybinę termofi kacijos valdybos šilumos 
inspekciją katilų priežiūros grupės vadovu. Jo vadovaujami darbuotojai 
ir jis pats kontroliavo Žemės ūkio, Melioracijos ir vandens ūkio, Vaisių 
ir daržovių ministerijų bei gamybinio susivienijimo Lietuvos žemės ūkio 
technika priežiūros objektus – garo ir vandens šildymo katilus, kėlimo 
mechanizmus, liftus, suskystintų dujų cisternas, slėginius indus ir kt. 
Dalyvavo priimant darbui naujas, rekonstruotas ir po remonto katilines 
bei atstovavo Valstybinėse komisijose priimant stambius energetikos ob
jektus. Nuolat dalyvavo sąjunginiuose seminaruose energetikos įrenginių 
techninės saugos, energijos perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumo 
klausimais, atestavo aptarnaujantį personalą bei už patikimą ir saugų 
energetikos objektų eksploatavimą atsakingus įmonių, organizacijų dar
buotojus. Savo darbe pasižymėjo reiklumu ir esant norminių teisės aktų 
grubiems pažeidimams uždrausdavo jų eksploatavimą.

1989 m. katilų priežiūros objektai buvo grąžinti Lietuvos Pramonės 
ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komitetui. Tais pačiais metais 
Šilumos inspekcijoje buvo paskirtas dirbti vyresniuoju inžinieriumi. Savo 
darbe didžiausią dėmesį skyrė vartotojų šilumos įrenginių saugiai eksploa
tacijai ir šilumos energijos racionaliam naudojimui – ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas antrinių energijos išteklių panaudojimui įmonėse. Jo 
pastangos neliko nepastebėtos ir už sąžiningą bei ilgametį darbą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą buvo ne kartą Lietuvos energetikos sistemos vadovybės 
ir Ūkio ministerijos apdovanotas garbės raštais ir padėkomis.

1995 m., įkūrus Valstybinę energetikos inspekciją, A. Žiaunys 
pradėjo dirbti priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoju. Ir dabar dirb
damas šį darbą vykdo fi zinių ir juridinių asmenų energetikos įrenginių 
valstybinę kontrolę, kad būtų užtikrintas patikimas, efektyvus ir sau
gus energetikos išteklių tiekimas ir vartojimas. Dalyvauja valstybinėse 
komisijose pripažįstant tinkamais naudoti energetikos objektus, atlieka 
ekspertizes gaunant atestatus energetikos įrenginių eksploatacijai ir 
montavimui, atestuoja energetikos darbuotojus, eksploatuojančius ir 
statančius energetikos įrenginius, tyrė įvykusias avarijas ir sutrikimus 
Kauno termofi kacinės elektrinėje, UAB „Litesko“ fi lialo Telšių šilumoje ir 
kitų įmonių energetiniuose įrenginiuose. Domisi šios srities naujovėmis ir 
laimėjimais, dalyvauja tarptautiniuose seminaruose, skaito pranešimus 
Lietuvoje organizuojamose konferencijose, kvalifi kacijos kėlimo paskai
tas specialistams, konsultuoja gyventojus ir interesantus šilumos nau
dojimo klausimais, tiria vartotojų skundus šilumos ūkio klausimais, 
dalyvauja rengiant teisės aktus energetikos įrenginių eksploatavimo, 
energijos vartojimo ir panašia tematika. 

Kartu su žmona Zita užaugino tris sūnus: Tomą, Povilą ir Vytautą. 
Jau turi ir vieną anūkę. Laisvalaikiu mėgsta žvejoti, užsiimti gėlininkyste 
ir daržininkyste bei meistrauti metalo ir medžio gaminius.

Sveikindami gražaus jubiliejaus proga, linkime Algimantui Žiauniui 
geros sveikatos, sėkmės kasdieniniuose darbuose, laimės asmeni
niame gyvenime ir toliau sėkmingai kontroliuoti Lietuvos energetikos 
objektų saugą ir patikimumą bei profesionaliai ginti šilumos vartotojų 
interesus.

energosaugos Kariui algimantui žiauniui – 60
Romualdas Montvilas, Stasys Šinkūnas 
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

1989 m. katilų priežiūros objektai buvo grąžinti Lietuvos Pramonės 
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europos efeKtyvaus apšvietimo programa lietuvoje
Vykdoma Europos Komisijos iniciatyva

2000 m. vasario 7 d. Europos Komisijos Energetikos ir transporto 
generalinio direktorato iniciatyva buvo įkurta ir pradėjo savo veiklą Eu
ropos efektyvaus apšvietimo programa (GreenLight). Europos efekty
vaus apšvietimo programos pagrindinis tikslas yra visos Europos mastu 
moder nizuojant esamas ar diegiant naujas modernias apšvietimo siste
mas sumažinti energijos sąnaudas patalpų bei lauko teritorijų apšvietimui, 
taip mažinant aplinkos taršos emisijas ir užkertant kelią klimato atšilimui.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, atsivėrė galimybė Lietuvos 
įmonėms, organizacijoms prisijungti bei dalyvauti minėtoje programoje.

Programa yra visiškai savanoriška, o tai reiškia, kad įmonės, orga
nizacijos, kurios įdiegė, modernizavimo ar dar ruošiasi modernizuoti savo 
patalpų ar teritorijų apšvietimo sistemas, gali prisijungti prie vykdomos prog
ramos. Europos Komisija kol kas programos dalyviams neteikia tiesioginės 
finansinės paramos apšvietimo sistemų atnaujinimams, tačiau teikia labai 
plačią informaciją apšvietimo srities specialistams apie naujausias bei kuria
mas modernias apšvietimo sistemas, apie kitų šalių geriausią patirtį vykdant 
apšvietimo sistemų modernizavimą. Taip pat programos dalyviams Europos 
Komisija suteikia viešą visuomenės pripažinimą (speciali programos iškaba 
ant įmonės, organizacijos pastato, reklama Europos mastu, išskirtinė teisė 
naudoti programos logotipą, kasmetiniai apdovanojimų konkursai, kt.)

Šiuo metu programos veikloje dalyvauja 17 Lietuvos organizacijų 
(savivaldybės, universitetai, S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras, tarp
tautinis oro uostas, apšvietimo projektavimo, įrengimo, kompleksinės 
pastatų priežiūros įmonė, kt.).

Viena pirmųjų į programos vykdomą veiklą įsijungė Kauno m. 
savivaldybė, organizuodama Kauno m. gatvių apšvietimo sistemos 
atnaujinimą. Tam tikslui savivaldybė paėmė iš Pasaulio banko 10 mln. Lt 
paskolą, kurią reikės grąžinti iki 2013 metų. 20 procentų numatytų darbų 
buvo finansuojama iš miesto biudžeto. Pagal projektą numatyta iš 23 tūkst. 
buvusių šviestuvų pakeisti 16 tūkst. naujų šviestuvų. 400 W ir 250 W galingu
mo senos kartos gyvsidabrio lempos pakeistos 30 procentų efektyvesnėmis 
lempomis. Tą patį šviesos srautą jos užtikrina sunaudodamos apie 50–70 
procentų mažiau elektros galios. Pakeitus buvusius šviestuvus į naujus su 
natrio lempomis, metinis elektros energijos suvartojimas gatvių apšvietimui 
sumažėjo 56 procentais, kartu sumažėjo atmosferos tarša sieros, azoto, 
anglies ir net gyvsidabrio junginiais. Ženkliai pagerėjo apšvietimo kokybė.

Už minėtą projektą Kauno m. savivaldybei 2008 m. balandžio 10 d. 
Frankfurte buvo suteiktas metinis Europos efektyvaus apšvietimo prog
ramos apdovanojimas.

Iš viso už aktyvų dalyvavimą vykdant Europos efektyvaus apšvietimo 
programą buvo suteikta 19 apdovanojimų įvairioms Europos Sąjungos 
šalių organizacijoms. 

Kviečiame Lietuvos įmones, organizacijas, norinčias padidinti savo 
pastatų ar teritorijų apšvietimo efektyvumą, prisijungti prie Europos 
efektyvaus apšvietimo programos.

Daugiau informacijos apie programą, 2008 metais suteiktus apdo
vanojimus galima rasti programos tinklalapyje www.eugreenlight.org

Romualdas Škėma
Programos atstovas Lietuvoje (Lietuvos energetikos institutas)

Aktyviausių Europos 
efektyvaus apšvietimo 

programos vykdytojų  
apdovanojimas 2008 m. 

balandžio 10 d. Frankfurto 
Kongresų rūmuose

Romualdas Škėma
Programos atstovas Lietuvoje

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas
El. paštas skema@mail.lei.lt
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3D TRASAR technologija – naujas pramonės stanDartas
Güentheris Volarikas
„Nalco Österreich“ GmbH atstovas Baltijos šalims

Šis straipsnis supažindina su novatoriška technologija, jungiančia naujus chemikalus ir pažangų stebėjimo bei kontrolės 
mechanizmą, optimizuojantį vandens aušinimo sistemų darbą.

Įvadas
Vandens aušinimo sistemos, apsaugodamos įrangą ir aukštos 

kokybės produktus, pramonėje labai veikia įmonių pelną. Šios sis
temos ir jų operatoriai susiduria su sunkumais, kurie atsiranda dėl 
aptarnaujamų procesų dinamiškos prigimties. Šie sunkumai – tai 
stresas, atsirandantis dėl aukšto ir kintančio šilumos krūvio, aukštos 
temperatūros vandens srauto, blogos sistemos konstrukcijos (pvz., lėto 
srauto sritys), mikrobinio užterštumo.

Dėl nepakankamo vandens aušinimo sistemos našumo gali didėti 
eksploatacijos išlaidos, mažėti gamybos apimtys, blogėti gaminių 
kokybė, greičiau dėvėtis įranga, o tai daro įtaką įmonės pelningumui. 
Nors žinoma, kad šios sistemos yra gyvybiškai svarbios, jos gana 
dažnai vertinamos tik kaip pagalbinės ir todėl dažnai netinkamai aptar
naujamos optimaliam našumui užtikrinti.

Konkurencinga verslo aplinka, nuolat didėjantis aplinkos spaudimas ir 
procesų prigimtis sukelia didelius sunkumus pramonės operatoriams efek
tyviai valdyti šias sistemas. Valdymo būdas, besikeičiant sąlygoms, turi būti 
ekologiškas, patogus vartotojui ir lankstus, tačiau ir ekonomiškas.

Šiuo metu naudojamos vandens apdorojimo technologijos ir jų valdymo 
praktika daugiausia remiasi netiesioginiais sistemos našumo matavimais 
ir priklauso nuo rankinių ir pusiau automatinių „šlapių“ chemijos testų ver
tinimo. Atitinkami pakeitimai vandens apdorojimo programai atliekami ren
kant ir interpretuojant periodinių stebėjimų ir sisteminius duomenis, bet tik 
tuo atveju, jei esminė informacija yra stebima, apdorojama ir į ją reaguojama. 
Daugumos šių sistemų dinaminė prigimtis gali sukelti aušinimo sistemos 
stresą, kuris nėra pastebimas ir todėl nėra veikiamas apdorojimo prog
ramos. Dėl nesugebėjimo prisitaikyti prie šio streso gali prasidėti korozija, 
kauptis nuosėdos ar mikrobinis užterštumas. Šių problemų gali nepavykti 
visiškai pašalinti nesustabdžius sistemos. Streso sumažinimui padidinus 
apdorojimo programos dozavimo lygį, galimas chemikalų perdozavimas, ir 
tai gali labai paveikti kainą bei sukelti nepageidautiną poveikį aplinkai. 1 pav. 
galima matyti, kaip dėl kintančio sistemos streso gali atsirasti eksploatacinės 
problemos ir / arba chemikalų išeikvojimas.

Kilmė
Išgarinimo aušinimo sistemose yra trys probleminės vandens 

veikiamos sritys: sistemos metalinių paviršių korozija, nekontroliuo
jamas mikro biologinis užterštumas ir šilumą perduodančių paviršių 
užterštumas. Dėl jų tarpusavio ryšio dažnai yra vadinami aušinimo van
dens trikampiu (angl. cooling water triangle). 

Korozija yra sistemos metalinių paviršių oksidavimasis ir tirpi
mas, apimantis tiek šilumą perduodančius, tiek jos neperduodančius 
paviršius. Dėl korozijos galimas sistemos vamzdžių, talpų ir įrangos 
paviršių šiurkštėjimas, plonėjimas ir atsitiktiniai gedimai. Nekontroliuo
jant korozijos, galimi nepataisomi naudojamos įrangos gedimai. Net 
esant silpnai korozijai, sistemos metaliniai paviršiai šiurkštėja ir tampa 
puikiais kristalizacijos centrais, aplink kuriuos kaupiasi mineralinės 
nuosėdos ir auga mikrobiologija. Be to, korozijos produktai taip pat 
gali formuoti nuosėdas, taip blogindami šilumos perdavimą, būti 
nuosėdų kaupimosi kristalizacijos centrais, kas taip pat blogina šilumos 
perdavimą, ir išlaisvinti metalo jonus, kurie patekę į recirkuliacijos 
vandenį gali pagreitinti kitų sistemos metalinių paviršių koroziją.

Korozija mažinama specifiniais korozijos inhibitoriais bei sistemoje 
kontroliuojant ištirpusias druskas ir pH. Korozijai sumažinti dažnai naudo

jami chemikalai fosfatų pagrindu, kurie derinami su kitais elementais (pvz., 
cinku, molibdenu). Praktikoje korozijos mažinimą apsunkina aušinimo 
sistemų dinaminė prigimtis, t. y. papildymo vandens sudėties kitimas, 
aplinkos temperatūros ir sistemos skleidžiamos šilumos kitimas. Siste
mos korozijos greitis gali būti matuojamas į sistemos aušinimo vandenį 
tam tikram periodui (paprastai nuo 30 iki 90 dienų) įdedant atitinkamo 
metalo kuponus. Šis metodas padeda įvertinti vidutinį koro zijos greitį 
sistemoje, tačiau nėra galimybės įvertinti momentinio ženklaus sąlygų 
pablogėjimo, kuris gali laikinai paspartinti koroziją sistemoje.

Kai kalbama apie vandens aušinimo sistemas, užterštumas supran
tamas kaip nuosėdų kaupimasis ant paviršių. Šie nešvarumai gali lėtinti 
vandens srautą ir / ar šilumos perdavimą. Nuosėdos gali formuotis kie
toms dalelėms nusėdant lėto srauto srityse. Nuosėdos ypač formuojasi 
persotintame vandenyje esančioms dalelėms nusėdant ant įkaitintų ar 
neįkaitintų paviršių. Dažniausiai pasitaikantys junginiai (kalcio karbona
tas, kalcio fosfatas, geležies oksidas) yra sunkiai tirpstantys, be to, kylant 
temperatūrai jų tirpumas mažėja, todėl nuosėdos dažniausiai formuojasi 
ant šilumos perdavimo paviršių ir blogina šilumos perdavimą. Nuosėdos 
sudaro palankias sąlygas po jomis vykti korozijai ir augti mikrobiologijai.

Nuosėdos mažinamos specifiniais dispersantais, kontroliuojant 
kalcio ir ištirpusiųjų dalelių kiekius, šarmingumą ir pH. Galima taikyti 
įvairias programas, kurios, atsižvelgiant į vandens sudėtį ir temperatūrą, 
gali nustatyti, ar sąlygos palankios formuotis nuosėdoms.

Siekiant nustatyti vandens nuosėdų susidarymo tendenciją, sistemos 
darbiniai duomenys gali būti jungiami su reguliariais vandens cheminių tyrimų 
rezultatais. Kaip jau minėta, ši informacija yra naudinga, kai atkreipiamas 
dėmesys į tikėtiną sistemos stresą. Realiuoju laiku atlikti vandens apdorojimo 
programos pakeitimus, reikalingus išvengti nuosėdų formavimosi, nelengva. 

Mikrobiologinis užterštumas yra susijęs su gyvųjų organizmų daugini
musi vandens aušinimo sistemoje. Mikrobiologiniai organizmai yra plačiai 
paplitę aplinkoje. Vandens aušinimo sistemose dėl tinkamos temperatūros 
ir maistingų medžiagų yra ideali aplinka jiems augti. Nekontroliuojamas 
augimas skatina bioplėvelės formavimąsi, gleivių sluoksnio susidarymą. 
Ši plėvelė gali sumažinti šilumos perdavimą, po nuosėdomis sudaryti 
puikią terpę vykti korozijai. Mikrobiologiškai sukelta korozija gerai vyksta 
mineralinių nuosėdų nusėdimo vietose.

1 pav. Chemikalų dozavimo įtaka sistemos stresui
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Mikrobiologinis augimas yra mažinamas 
mažinant maistingų medžiagų kiekį vandens 
aušinimo sistemose ir naudojant biocidus. Re
miantis praktika, kontrolei palaikyti periodiškai 
tu ri būti naudojami ir neoksiduojantys bioci dai 
(pvz., izotiazolinas, glutaraldehidas ir t. t.), tačiau 
jų naudojimą riboja aukšta kaina. Daž niau 
yra naudojami oksiduojantys biocidai (pvz., 
hipochloritas, chloro dioksidas, chemikalai 
bro mo pagrindu), jie yra tiekiami norint palaikyti 
lais vo chloro likutį (FRC) arba specifinį oksidaci
josredukcijos potencialą (ORP). FRC ir ORP 
yra tik netiesioginiai sistemos charakteristikų 
ir mikrobiologinio aktyvumo matavimai. Tiesio
giniai matavimai galimi tik naudojant tokias 
priemones kaip lėkštelė bakterijų auginimui, dip 
slides testas, Adenosine Triphosphate (ATP), jų 
įvertinimas užtrunka kelias dienas. Oksiduojančių biocidų perdozavimas 
kontroliuoja mikrobiologinį augimą, tačiau gali suaktyvinti koroziją ir pa
didinti aušinimo sistemų aplinkosaugos problemas (toksiškumą).

Trikampio automatizavimas
Siekiant atkreipti dėmesį į vandens šaldymo sistemose esančias 

problemas, pramonei neseniai buvo pristatyta nauja stebėsenos ir 
kontrolės sistema bei atitinkami chemikalai. Kuriant šią sistemą buvo 
siekiama atrasti būdą, kaip tiesiogiai ir realiu laiku paveikti ir kontroliuoti 
aušinimo sistemos charakteristikas. Sistemos charakteristikos buvo 
apibrėžtos kaip optimalių rezultatų siekimas visose trijose aušinimo 
vandens trikampio dalyse, būtent, korozijos, nuosėdų ir mikrobiologinio 
augimo. Technologija vadinama Nalco 3D TRASAR®.

3D TRASAR automatizuoja aušinimo vandens trikampį. Rezulta
tas – patogi visapusė sistema, kuri kontroliuoja dinaminės vandens 
aušinimo sistemos charakteristikas, operatyviai keisdama aušinimo 
vandens paruošimo programą ir aušinimo bokšto darbą.

 
Chemija
Trys pažangūs chemijos produktai buvo pristatyti kaip šios naujos 

technologijos dalis. Tai yra fosfinosucino oligomeras (angl. phosphi-
nosuccinic oligomer, PSO), pažymėtasis 
aukšto streso polimeras dispersantas 
(Tagged High Stress Dispersant Polymer, 
THSP) ir bioinformatorius (angl. Biore-
porter).

PSO yra patentuota organinė molekulė, 
turinti nedidelį kiekį fosforo, kuris naudoja
mas kaip minkšto plieno korozijos inhibito
rius ir kalcio karbonato nuosėdų inhibitorius. 
Be to, jis yra labai stabilus atviros recirku
liacijos sąlygomis ir neskyla į ortofosfatus, 
esant aukštoms temperatūroms, aukštam 
veiksmingumo indeksui (angl. Holding Time 
Index) ar aukštam oksidacijos lygiui. 2 pav. 
galima matyti PSO ir pirofosfato stabilumą 
kaip temperatūros funkciją po 48 valandų. 
Literatūroje nurodoma, kad mažėjant pH 
reikšmei pirofosfato stabilumas mažėja, o 
PSO stabilumui pH nedaro įtakos (esant pH 
reikšmėms, paprastai randamoms vandens 
aušinimo sistemose).

Polimerai vandens aušinimo sistemose 
dažnai naudojami kaip pakibusių dalelių ir 
persotintų junginių, tokių kaip kalcio fosfa
tas ir geležies oksidas, dispersantai. Dėl 

elektrostatinės stūmos polimerai veikia, kad trukdytų mažoms dalelėms 
jungtis į didesnes ir taip formuoti nuosėdas. Polimeras yra sunaudoja
mas dispersijos veiksmui, ir tolesnei dispersijai jo panaudoti negalima. 
Eksperimentiškai nustatyta, kad kuo daugiau streso (pvz., temperatūra, 
veiksmingumo indeksas, aukštas pH, proceso užterštumas) sistemoje 
esama, tuo daugiau polimerų yra išeikvojama. Todėl polimero išeikvojimas 
gali būti laikomas sistemos streso indikatoriumi.

Pažymėtasis aukšto streso polimeras dispersantas (angl. Tagged 
High Stress Dispersant Polymer, THSP) turi panašias dispersanto 
savybes (kalcio fosfatui, geležiai, cinkui, aliuminiui ir pakibusioms 
dalelėms) kaip ir plačiai naudojamas aukšto streso polimeras disper
santas (angl. High Stress Dispersant Polymer, HSP), tačiau papildomai 
jis turi fluorescentinį žymeklį, prikabintą tiesiog prie polimero pagrindo. 
Tai leidžia su atitinkamu fluorometru tiesiogiai ir realiu laiku patikrinti 
likutinį polimero kiekį. Tokiu būdu tampa įmanoma pamatuoti tiekiamo 
dispersanto kiekį, naudojant inertinį fluorescentinį signalą, taip pat 
likutinį polimero kiekį, naudojant žymeklių fluorescentinį signalą. Šių 
dviejų signalų skirtumu galima tiesiogiai nustatyti polimerų sunaudojimą 
realiuoju laiku. Prieš atsirandant šiai programai buvo tik netiesioginiai 
analitiniai metodai polimerų likučiams išmatuoti ir polimerų sunau
dojimui nustatyti. Polimero sunaudojimas, matuojamas kaip fluorescen
sijos praradimas, yra jautrus polinkio formuotis nuosėdoms sistemoje 

3 pav. matoma polimerų sunaudojimo reakcija, matuojama kaip fluorescensijos praradimas, kuri 
atsiranda padidėjus pH reikšmei ir prieš pradedant formuotis nuosėdoms, tai nustatoma jautriu 
šilumos perdavimo pasipriešinimo (Heat Transfer Resistance) matavimu.

2 pav. PSO ir pirofosfato stabilumas kaip temperatūros funkcija po 48 val.
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indikatorius. 3 pav. parodyta polimerų sunaudojimo reakcija, matuo
jama kaip fluorescensijos praradimas. Reakcija atsiranda padidėjus 
pH reikšmei ir prieš pradedant formuotis nuosėdoms, tai nustatoma 
jautriu šilumos perdavimo pasipriešinimo (Heat Transfer Resistance) 
matavimu. Polimerų sunaudojimas padidėjo netrukus po pH reikšmės 
didėjimo ir kelios valandos iki nuosėdų formavimosi pradžios, kas nus
tatyta matuojant šilumos perdavimo pasipriešinimą.

Biologiniam aktyvumui nustatyti realiuoju laiku sukurtas naujas 
chemikalas pavadintas „Bioreporter“. Tai yra fluorescentinė molekulė, 
kuri reaguodama su metaboliniais mikroorganizmų produktais sudaro 
(sukuria) kitą fluorescentinę molekulę. Mikrobiologinis aktyvumas siste
moje įvertinamas matuojant šių dviejų molekulių kiekių santykį. Iš 4 pav. 
matyti, kaip šis metodas veikia vandens aušinimo sistemoje. Paveiksle 
parodytas fluorometras naudojamas nustatyti reagento (pažymėtas 
mėlynai) pasikeitimų į produktą (pažymėtas raudonai) greitį.

Stebėjimas ir kontrolė
3D TRASAR stebėjimas sujungia pH, elektrolaidumo, ORP, du lini

jinio poliarizacijos pasipriešinimo (LRP) matavimo prietaisus, kurie gali 
išmatuoti momentinę metalurgijos koroziją, ir septynių kanalų fluorometrą. 
Šis fluorometras gali matuoti inertinį trasuojantį mišinį, suderintą su apdoro
jimo programa, prie polimero pagrindo pritvirtintą fluorescentinį žymeklį, 
bioreporterio ir bioreporterio reakcijos produktus. Sistema gali kontroliuoti 
elektrolaidumą atidarydama išleidimo (prapūtimo) vožtuvą, pH – tiekdama 
rūgštį, ORP – tiekdama oksiduojantį biocidą, neoksiduojantį biocidą – pa
gal laikmatį. Produktas tiekiamas pagal inertinį arba trasuojantį žymeklį. 
Sistemoje taip pat yra duomenų kaupimo sistema ir pavojaus signalai. 
Visi parametrai gali būti stebimi ir kontroliuojami nuotoliniu būdu, naudo
jant telefono ryšį arba per internetą.

Tikrasis šios technologijos pranašumas yra galimybė automatiškai 
reaguoti į vandens aušinimo sistemos dinaminius pokyčius. Stresas gali 
atsirasti dėl veiksmingumo indekso pasikeitimų, pakibusių dalelių, šilumos 
apkrovos, recirkuliacijos srauto, technologijos proceso nuotėkio ir ok
sidacijos lygių pokyčių. Sistema nepertraukiamai stebi vandens aušinimo 
sistemoje stresą naudodama nuosėdų indeksą (angl. scale index), 
apskaičiuojamą matuojant polimero sunaudojimą. Remiantis patentuotu 
algoritmu, padidėjus stresui, padidės polimero dozavimas arba sumažės 
koncentracijos ciklai (elektrolaidumas). O sumažėjus stresui bus sunau
dojama mažiau polimero ir padaugės ciklų ir / arba sumažės polimero 
dozavimas. Tokiu būdu, net esant dinaminiams pokyčiams, sistema yra 

kontroliuojama optimaliai: polimero nėra per daug ar per mažai, t. y. jo 
sunaudojama lygiai tiek, kiek būtina.

3D TRASAR biokontrolė (Bio-Control) nuolat stebi mikrobiologinį 
aktyvumą visoje aušinimo sistemoje, tai reiškia, kad visi planktoniniai 
ir dauguma nejudrių organizmų bus išmatuoti (vanduo įsiskverbia 
giliai į bioplėvelės sluoksnius). Jeigu matavimai rodo, kad organizmai 
pradeda daugintis, kontrolės algoritmas įjungia oksiduojančio biocido 
siurblį, kai populiacijos susilpnėja, siurblys išjungiamas. Tokie biocido 
minipliūpsniai yra puiki mikrobiologijos augimo kontrolė efektyviai 
naudojant toksinius biocidus. Kai sistemoje keičiasi stresai, tokie kaip 
temperatūra, technologijos proceso nuotėkis, dienos šviesa ir pan., 
kontrolės sistema reaguoja nedelsiant.

Išvados
Pastovios vandens aušinimo sistemos charakteris

tikos yra svarbios daugelio vykstančių procesų sėkmei. 
Šiame straipsnyje aptarta nauja technologija, naudojama 
stebėti pramoninių vandens aušinimo sistemų dinami
nius stresus, kuria visiškai automatizuojamas šių kritinių 
sistemų vandens apdorojimas ir valdymas. Pristatyta ir 
aptarta nauja molekulinė chemija ir valdymas davikliais, 
kurių dėka galimas šis automatizavimas.

Ši 3D TRASAR technologija gali būti taikoma kaip 
įrankis pramonės įmonėms pagerinti jų dinaminių van
dens aušinimo sistemų darbą. Pristatyta technologija 
optimizuoja cheminį apdorojimą, sumažina aušinimo van
dens išleidimų poveikį aplinkai ir sumažina gamyklos ek
sploatacines išlaidas, o automatizacija pagerina valdymo 
patikimumą. Šios technologijos taikomos aušinimo 
bokštuose, esant nedideliam stresui. Prie didelio aušinimo 
vandens ciklų skaičiaus iš sistemos išleidžiama mažiau 
vandens ir minimos technologijos pagalba neleidžiamas 
streso didėjimas. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreip
tis į „Nalco“ atstovus Lietuvoje UAB „KF vandens 
technologijų centras“.

4 pav. „Bioreporter“ naudojimas vandens aušinimo sistemose

5 pav. 3D TRASAR įranga
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Kodėl yra svarbus vandens paruošimas?
Optimaliai paruoštas centrinio šildymo papildymo vanduo ir 

cirkuliuojantis vanduo turėtų būti demineralizuotas ir deaeruotas, be 
mechaninių priemaišų, tinkamai pašarmintas naudojant kiek įmanoma 
mažiau chemikalų. Jeigu neįmanoma įgyvendinti  tinkamo vandens 
paruošimo, kyla pavojus, kad centrinio šildymo trasose ir įrenginiuose 
atsiras korozija ir kaupsis nuosėdos. Pagrindinės centrinio šildymo sis
temose atsirandančios problemos:

• korozija,
• nutekėjimai,
• bakterijų dauginimasis.

Visos problemos kyla dėl su papildymo vandeniu patenkančio de
guonies, druskų ir mechaninių ar biologinių priemaišų.

Jeigu centrinio šildymo papildymo vanduo neparuošiamas, atsiran
da korozijos židiniai, lemiantys trumpesnį trasų ir įrenginių naudojimą. 
Vandens paruošimas turi tiesioginę įtaką centrinio šildymo tinklų ek
sploatacijai.

Dėl didėjančio dėmesio apsaugai nuo korozijos kyla reikalavimai 
centrinio šildymo papildymo ir cirkuliuojančio vandens kokybei. Lietu
voje pirmaisiais metais po nepriklausomybės paskelbimo UAB „Fil
ter“ centrinio šildymo sistemų apsaugai pateikė HydroX. Tai buvo ir 
lieka priemone, kurią taikant įmanoma pagerinti centrinio šildymų tinklų 
būklę. Pastaraisiais metais pasikeitus ekonominei situacijai skiriama 
daugiau dėmesio Lietuvos šilumos tinklams. Renovuojama vandens 
paruošimo įranga, taikomas gilesnis vandens paruošimas: atbulinio 
osmoso įrenginiai, vakuuminiai deaeratoriai. Tačiau kad ir koks būtų 
gilus vandens paruošimas, šilumos tinklų apsaugai vis tiek taikomas 

minimalus HydroX dozavimas.
Danijos centrinio šildymo kompanijų asociacijos rekomenduojami 

vandens kokybės rodikliai pateikti 1 lentelėje.

Atsiperkanti investicija
Rekomenduojamą vandens kokybę ir konkrečius šilumos gamybos 

poreikius atitinkantis optimalus vandens paruošimas yra atsiperkanti 
investicija, jos privalumai:

• mažos energijos sąnaudos,
• apsauga nuo nuovirų susidarymo,
• apsauga nuo korozijos,
• išvengiama pirmalaikio susidėvėjimo,
• sumažėja eksploatacinių gedimų,
• sumažėja slėgio ir energijos nuostoliai,
• sumažėja chemikalų sąnaudos,
• dėl mažesnės chemikalų dozės vandens kokybė nekenkia 
plinkai (nutekėjimo atveju).

Optimalus sprendimas
Prieš išsirenkant tinkamiausią vandens paruošimo įrangą, reikia 

įvertinti daug dalykų. Kiekviena centrinio šildymo sistema yra unika
li, todėl reikia atsižvelgti į tai prieš parenkant vandens paruošimo 
įrenginius. Tačiau, nepriklausomai nuo situacijos, tinkamas vandens 
paruošimas užtikrina efektyvų ekonomišką centrinio šildymo sistemos 
funkcionavimą.

yra daugybė galimų vandens paruošimo sistemos variantų (1 pav.). 
Kad būtų parinkta įranga, kuri tiksliai atitiktų vandens paruošimo poreikius, 
visuomet pasitarkite su vandens paruošimo įrangos specialistais.

centrinio šilDymo vanDens paruošimas
Algirdas Baranauskas, Donatas Bertašius
UAB „Filter“
/Parengta pagal „Eurowater“/

Dalinis srauto filtravimas, 
maišinis filtras

Įtekantis vanduo

Demine-
ralizavimas

Dozavimas

Vakuuminis 
deaeravimas

n

1 pav. Pagrindiniai centrinio šildymo vandens paruošimo sistemos įrenginiai
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Žemiau esančioje 2 lentelėje pateikti vandens paruošimo būdai, kurie gerina vandens kokybę.

Minkštinimas
Demineralizavimas

Vakuuminis deaeravimas Chemikalų dozavimas Filtravimas
Atbulinis osmosas

Papildymo vanduo

Kalcis ● ●

Magnis ● ●

pH reikšmė ●

Natris ●

Nitratai ●

Sulfatai ●

Chloridai ●

Deguonis ● ●

CO2 ●

Cirkuliuojantis vanduo

Nešvarumai ●

Nuosėdos ●

pH reikšmė ●

Deguonis ●

2 lentelė. Vandens paruošimo būdai

MINKŠTINIMAS

Kietas vanduo netinka centrinio šildymo sistemai papildyti. Dėl vandenyje esančio kalcio ir 
magnio hidrokarbonatų susidarys daug nuovirų, sumažės šiluminis laidumas per katilo sienelę, 
o kartu atsiras energijos nuostolių. Papildymo vandenį rekomenduojama minkštinti panaudojant 
jonitinius filtrus.

DeMINeRALIZAVIMAS

Vandens demineralizavimui galima naudoti jonų mainų arba membranines technologijas. Abi 
technologijos vienodai tinka druskoms iš vandens pašalinti. Atbulinis osmosas pašalina 98–99 % 
visų druskų.

Pagrindinis skirtumas tas, kad į RO įrenginius reikia tiekti suminkštintą vandenį arba į kietą 
vandenį dėti antiskalantų (chemikalai). Vanduo nudruskinamas panaudojant membraną.

Jonų mainų principu veikiantį demineralizavimo įrenginį reikia regeneruoti rūgštimi ir šarmu. 
Be to, regeneracijos metu nuotekas išleidžiant į kanalizaciją reikia neutralizuoti.

Problema
Vandenyje yra neorganinių 
druskų, pvz., kalcio ir 
natrio, nitratų, sulfatų, 
chloridų, bikarbonatų ir 
bakterijų, galinčių sukelti 
koroziją. Paveikslėlyje 
pateiktas pavyzdys – 
dėl chloridų sukelta 
nerūdijančio plieno  
korozija. Sprendimas

Atbulinio osmoso (RO) įrenginys.

Sprendimas
Minkštinimo įrenginyje kalcio ir magnio jonai 

pakeičiami natrio jonais. 

Problema
Dėl kieto vandens (vandenyje yra kalcio 
(Ca²+) ir magnio (Mg²+)) vamzdžiuose, 

katiluose, šilumokaičiuose, karšto vandens 
rezervuaruose ir t. t. susidaro nuosėdos.
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VAKUUMINIS DeAeRAVIMAS

Kad vandenį būtų galima naudoti kaip papildymo vandenį, iš jo reikia pašalinti ištirpusį deguonį, 
nes šis didina koroziją. Ten, kur nėra galimybės panaudoti terminio deaeratoriaus (jei nėra garo gamy
bos, terminis deaeratorius neveikia), UAB „Filter“ gali pasiūlyti vakuuminį deaeratorių. Faktiškai jeigu 
deguonį (O2) pavyktų pašalinti 100 %, korozija nevyktų iš viso. 

 
2Fe + O2 + 2 H2O → 2 Fe (OH)2

geležis + deguonis + vanduo → korozija

Vanduo, kuriame yra deguo
nies, pašildomas iki 40–90 °C ir 
tiekiamas į deaeravimo rezervu aro 
viršutinę dalį. Vakuuminis siurblys 
sukuria va kuumą, kurio reikia pa
pildymo vandeniui užvirti. Van
deniui verdant, išsiskiria vandenyje 
ištirpęs de guonis ir angliarūgštė, o 
juos pašalina vakuuminis siurblys.

Deaeruotas vanduo pada li
namas į 2 srautus: vienas paduo
damas į centrinio šildymo sistemą, 
kitas grąžinamas į deaeravimo 
rezervuarą.

Deguonis dažnai šalinamas 
naudojant va kuu minio deaera
toriaus ir chemikalų dozavi mo 
kombinaciją. Likutinis deguonies 
kiekis po va ku uminio deaerato
riaus surišamas naudojant che
mikalus (pvz., HydroX).

Problema
Deguonis O2
Anglies dioksidas CO2
Korozija dėl didelio deguonies kiekio ir žemos 
pH reikšmės centrinio šildymo sistemos pa-
pildymo vandenyje.

Sprendimas
Dauguma geležies korozijos problemų 
atsiranda dėl deguonies. Vakuuminis 
deaeratorius užtikrina, kad vandenyje 
palaikomas minimalus deguonies kiekis.

Deaeruotas vanduo

Garai

Papildymo vanduo su deguonimi

FILTRAVIMAS

Mechaninis nešvarumų filtravimas gali prailginti sumontuotų komponentų (pvz., siurblių) 
naudojimo laiką, sumažinti eroziją ir užtikrinti teisingus kalorimetro parodymus.

Kad vandenyje nebūtų nuosėdų ir nešvarumų, pakanka filtruoti 5–15 % cirkuliuojančio van
dens srauto.

Cirkuliaciją per filtrą palaiko cirkuliacinis siurblys. Filtras dažniausiai montuojamas 
pagrindinės magistralės apvadiniame vamzdyje ir tai reiškia, kad valant filtrą centrinio šildymo 
sistema gali veikti be sustojimo.

DOZAVIMAS

Kad ant centrinio šildymo sistemos 
vamzdžių vidinių sienelių susiformuotų nuo 
korozijos apsaugantis magnetito (Fe3O4) 
sluoks nis, pH reikšmė turi būti lygi 9,8±0,2. Šio 
sluoksnio susiformavimą užtikrina HydroX. 
Stengiantis taupyti lėšas, daugelyje šilumos 
tinklų chemikalai dozuojami bandant patenkinti 
minimalius reikalavimus, tačiau tai neužtikrina 
optimalios šilumos tinklų apsaugos.

pH reikšmei padidinti naudojamų che
mikalų kiekis labai priklauso nuo vandenyje 
esančių druskų kiekio. Tai reiškia, kad pH 
reikšmei suminkštintame papildymo vandenyje 
sureguliuoti reikia palyginti didelio chemikalų 
kiekio. Taip yra todėl, kad suminkštinto van
dens druskingumas yra praktiškai toks pat, 
kaip tiekiamo į minkštinimo įrenginį kieto van
dens druskingumas.

Jeigu papildymo vanduo yra deminera
lizuotas, tai pH reikšmei padidinti chemikalų 
dėti reikia mažiau. Taip yra dėl sumažėjusios 
vandens buferinės talpos.

Jeigu nuspręsite vietoj minkštinto naudoti 
demineralizuotą vandenį, galite sutaupyti iki 
90 % chemikalų, kurių šiaip reikėtų minkštinto 
vandens pH reikšmei koreguoti.
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PAVYZDŽIAI

energi Randers Production, Danija

Papildymo vandens paruošimo 
įranga centrinio šildymo sistemai

Našumas .....................................15 m³/h
Laidumas ............................< 10 µS/cm

Įranga
Minkštinimo įrenginys STFA 1802-F
Atbulinio osmoso įrenginys EUROTEC 03-
12 su didelio našumo membranomis

Papildymo vandens paruošimo įranga 
centrinio šildymo sistemai

Našumas ............................5–9 m³/h
Laidumas .....................< 20 µS/cm

Įranga – 14 vandens paruošimo 
sistemų, sudarytų iš atbulinio osmoso 
įrenginių.

Papildymo vandens paruošimo įranga cen-
trinio šildymo sistemai

Našumas ............................... 2 x 20 m³/h
Laidumas ............................< 0,1 µS/cm
Deguonies kiekis ....................< 0,1 mg/l

Įranga
2 slėginiai TFB 25 tipo fi ltrai
SF 1204/CSC-2 tipo minkštinimo įrenginys
2 atbulinio osmoso EUROTEC 03-6 tipo 
įrenginiai
DE 8/400 tipo dozavimo įrenginys
25 m³ švaraus vandens rezervuaras
MBA 40 mišrios įkrovos fi ltras
Silex 2B mišrios įkrovos fi ltras
2 VA9B vakuuminiai deaeratoriai

Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning, Danija

MPeC, Lenkija

Kas yra kas?

UAB „Filter“ turi ilgametę vandens ruošimo patirtį. Kom-
panijos specialistai patars ir pasiūlys tinkamiausią van-
dens paruošimo būdą ir aukščiausios kokybės įrangą. 
UAB „Filter“ siūlomos vandens paruošimo įrangos asor-
timente galima rasti nuo paprasčiausių mechaninių fi ltrų 
iki didelio efektyvumo vandens demineralizavimo atbu-
linio osmoso, elektrodejonizacijos įrenginių ar terminių 
bei vakuuminių deaeratorių.
UAB „Filter“ Lietuvoje atstovauja Danijos kompani-
jai „Eurowater“, ji gamina vandens paruošimo įrangą. 
Šiandien ji yra viena iš pirmaujančių aukščiausios klasės 
vandens paruošimo įrangos gamintojų Europoje.

• 19 „Eurowater“ biurų
• 20 „Eurowater“ prekybos agentų
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Papildymo vandens paruošimo 
įranga centrinio šildymo sistemai

Našumas .....................................15 m³/h
Laidumas ............................< 10 µS/cm

Įranga
Minkštinimo įrenginys STFA 1802-F
Atbulinio osmoso įrenginys EUROTEC 03-
12 su didelio našumo membranomis
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