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KOMUNALINËS ATLIEKOS – VERTINGAS KURAS!
Komunalinių atliekų šilumingumas beveik toks pat kaip medienos atliekų, tačiau Lietuvoje kasmet surenkama ir užkasama 
sąvartynuose 1,3 mln. tonų atliekų, kurias kūrenant būtų galima pagaminti didelę dalį centralizuotai tiekiamos šilumos ir  

elektros energijos, užkasama sąvartynuose. O tuo tarpu šilumai gaminti perkamas brangus importuojamas iškastinis kuras!!!

Kasmet Lietuvoje surenkama apie 1,3 mln. tonų deginimui tinkamų komunalinių atliekų, kurias sudeginus būtų galima pagaminti 
~2,6 TWh šilumos (Lietuvos šilumos tiekimo įmonės per metus pagamina ~10 TWh šilumos) ir 0,65 TWh elektros.

Plačiau skaitykite 3 psl.

Kogeneracinė elektrinė, deginanti komunalines atliekas ir gaminanti šilumos bei elektros energiją Vokietijoje

Lietuvoje atliekos kaupiamos sąvartynuose
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„Alfa Laval“ SIA filialas
Lvovo g. 25 
LT-09320 Vilnius 
Tel. (8 5) 215 0092 

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

UAB „Axis Technologies“
Kulautuvos g. 45A
LT-47190 Kaunas
Tel. (8 37) 42 45 14

UAB „Birðtono ðiluma“
B. Sruogos g. 23
LT-59209 Birðtonas
Tel. (8 319) 65 801

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

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

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

UAB „Forum Joniðkio  
energija“
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 „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 „Komunalinių  
paslaugų centras“ 
Kauno g. 17, Babtai 
LT-54334 Kauno raj. 
Tel. (8 37) 43 05 83

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

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

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

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

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

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

UAB „Nepriklausomos  
Energijos Paslaugos“
Taikos pr. 149
LT-52119 Kaunas
Tel. (8 37) 47 40 02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

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

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

UAB „Energetikos linijos“
Gedimino g. 47
LT-44242 Kaunas
Tel. (8 37) 40 70 61
 
Lietuvos energetikos 
institutas
Breslaujos g. 3
LT-44403 Kaunas
Tel. (8 37) 40 18 05

UAB „Enerstena"
Raktažolių g. 21
LT-52181 Kaunas
Tel. (8 37) 37 32 31

AB „Panevėžio energija“
Senamiesčio g. 113
LT-44242 Panevėžys
Tel. (8 45) 46 35 25

UAB „Genys“
Lazdijų g. 20
LT-46393 Kaunas
Tel. (8 37) 39 14 53

AB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10
LT-78502 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00

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

Šildymo ir vėdinimo 
katedra 
Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas
Saulėtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4453

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

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

AB „Klaipėdos energija“
Danės g. 8
LT. 92109 Klaipėda
Tel. (8 46) 41 08 50

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞINIERIØ 
ASOCIACIJOS KOLEK-
TYVINIØ NARIØ 
SÀRAÐAS

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

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

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

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

AB „Vilniaus ðilumos tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7430
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Parengta pagal biomasės energetikos  
asociacijos „Litbioma“ medžiagą

IŠMETIMAMS – GRIEŽTI APRIBOJIMAI

„Jėgainės skeptikų teiginys, esą atliekų 
deginimas Vilniuje pablogintų oro taršos 
situaciją, yra klaidinantis. Pradėjus šilumos 
energiją gaminti atliekų deginimo gamyklo-
je, sostinėje būtų sumažinta tarša, kurią šiuo 
metu skleidžia Vilniaus 3-ioji termofikacinė 
elektrinė“, – teigė Regioninės komunalinių 
atliekų deginimo gamyklos generalinis 
direktorius Raimondas Petreikis.

Sostinėje planuojamą jėgainę numato-
ma statyti Jočionių gatvėje šalia termofi-
kacinės elektrinės. „Šiandien termofikacinė 
elektrinė – vienas stambiausių ir labiausiai 
teršiančių pramonės objektų sostinėje. 
Daugelis vilniečių mano, kad planuojama 
statyti jėgainė taps tiesiog papildomu oro 
taršos šaltiniu. Tačiau taip nėra. Jėgainėje 
planuojamos deginti komunalinės atliekos 
pakeistų dalį termofikacinės elektrinės 
kuro, visų pirma – mazuto, vienos la-
biausiai teršiančio kuro rūšių“, – sakė 
R. Petreikis.

DeginDami atliekas kvËpuotume 
Ðvaresniu oru

tojai dirbs pagal Lietuvoje gajas tradicijas ir, 
siekdami sutaupyti, naudos pigiausią įran-
gą, kuri neužtikrins ES direktyvose nurodytų 
išmetimo dydžių.

„Tokie nuogąstavimai visai nepagrįsti. 
Prieš gamyklą pripažįstant tinkama naudoti 
atliekami bandymai, kuriais nustatoma, ar 
gamykla atitinka visus privalomus kokybės 
ir aplinkosaugos reikalavimus. Radus nea-
titikimų, gamykla negalėtų būti eksploatuo-
jama“, – teigė R. Petreikis.

Naujai statomose ES šalių jėgainėse, 
naudojančiose komunalines atliekas, apie 
70 proc. visos įrangos vertės sudaro dau-
giapakopė dūmų valymo sistema, skir ta 
degant susidarančių aplinkos oro teršalų 
kenksmingumui šalinti.

Atliekų deginimo gamyklose degimo 
procesai valdomi, o susidarę skir tingi 
teršalai neutralizuojami arba „sugaudomi“ 
daugiapakopės dūmų valymo sistemos 
įrenginiuose. Komunalinės atliekos degi-
namos esant aukštai temperatūrai, todėl 
nemalonūs kvapai termiškai suskaldomi ir 
į aplinką nepatenka.

UŽSIENYJE – JĖGAINĖS ŠALIA DAU-
GIABUČIŲ

Diskusijoje dalyvavęs Prancūzijos 
Atliekų perdirbimo įrangos gamintojų aso-
ciacijos SNIDE prezidentas Hubert’as de 
Chefdebienas teigė, kad visame pasaulyje 
ir ES šalyse atliekų deginimas laikomas 
ekologiškiausia ir pažangiausia komunalinių 
atliekų utilizavimo technologija, darančia 
mažiausią poveikį aplinkai.

„Pažangiose valstybėse nieko nestebina 
atliekų deginimo jėgainės, veikiančios cent-
rinėse miestų dalyse, gyvenamosiose zono-
se, įkurtos vos per gatvę nuo gyvenamųjų 
daugiabučių namų. Tokių pavyzdžių esama 
Kopenhagoje, Vienoje, Londone, Monake, 
Tokijuje ir kituose miestuose“, – sakė  
H. de Chefdebienas.

Nedidelėje Šveicarijoje, kurios plotas 
44 tūkst. kv. km, veikia net 29 komunalinių 
atliekų jėgainės. 2008 m. duomenimis, 
vidutinė Šveicarijos gyventojų amžiaus 

Vilniuje planuojama statyti energijos gavybos iš komunalinių atliekų  
jėgainė – neatsiejama atliekų tvarkymo sistemos dalis, kuri pagerintų oro 
taršos situaciją ir sostinės gyventojams leistų kvėpuoti švaresniu oru. Šis 
faktas pateiktas vasario 18 d. Vilniuje vykusios Seimo aplinkos apsaugos 
komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro diskusijos „Regioninė atliekų 
deginimo gamykla Vilniuje: už ir prieš“ dalyviams.

Siekiant užtikrinti mažiausią komunalinių 
atliekų deginimo poveikį aplinkai, Europos 
Sąjungos (ES) šalyse galioja direktyvos, 
numatančios labai griežtas teršalų išmetimo 
normas ir kontrolę. Nustatytos skir tingų 
teršalų normos yra nuo kelių iki keliasdešimt 
kartų griežtesnės, nei taikomos gamtinėmis 
dujomis ar mazutu kūrenamoms didelės 
galios jėgainėms.

Pavyzdžiui, vidutinė kietųjų dalelių paros 
norma, taikoma atliekų deginimo jėgai-
nėms, yra 10 mg/m³, o mazuto katilams –  
50 mg/m³. Vidutinė išmetamo CO paros 
norma jėgainėms yra 50 mg/m³, o duji-
nėms katilinėms – 300 mg/m³, mazuto 
katilams – net 400 mg/m³. Atliekų degini-
mo kogeneracinės jėgainės negali viršyti  
0,6 mg/m³ sunkiųjų metalų vidutinės paros 
normos, o mazuto katilinėms šios teršalų 
rūšies apribojimai nėra taikomi.

NEPAGRĮSTI NUOGĄSTAVIMAI

Kaip teigė R. Petreikis, jėgainės statybų 
Vilniuje skeptikai mano, kad jėgainės staty-

LONDONE (DIDžIOJI BRITANIJA) MODERNI 
KOMUNALINIų ATLIEKų DEGINIMO JėGAINė 
VEIKIA GyVENAMOJOJE MIESTO zONOJE
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trukmė sudaro net 80,6 metų ir yra viena 
ilgiausių visame pasaulyje.

Europoje šiuo metu sėkmingai veikia 
daugiau kaip 420 modernių atliekų degi-
nimo gamyklų. Daugiausia komunalinių 
atliekų deginimo gamyklų – net 128 – turi 
Prancūzija. Vokietija, turinti 67 atliekoms 
deginti skir tas gamyklas, planuoja statyti 
šešias naujas, 47 gamyklas turinti Italija 
statys dar keturias.

Atliekų deginimo jėgainės, pritaikytos 
ekologiškai šilumos ir elektros gamybai, 
veikia visose ES šalyse senbuvėse. „Šian-
dien Lietuva yra viena iš nedaugelio ES 
šalių naujokių, iki šiol komunalines atliekas 
ne naudojančių šilumos energijai gaminti, o 
teršiančių aplinką – pūdančių atliekas sąvar-
tynuose“, – teigė H. de Chefdebienas.

komunalinėms atliekoms, plečiasi. „Faktas, 
kad Kazokiškių sąvartynas buvo įkurdintas 
visai šalia istorinių Kernavės piliakalnių, leidžia 
teigti, kad mūsų šalis tiesiog nebeturi vietos 
komunalinėms atliekoms saugoti. Beje, šiukš-
lėmis jau užpildyta 10 proc. šiam sąvartynui 
skirto ploto“, – teigė doc. dr. K. Buinevičius.

Specialistų skaičiavimų duomenimis, 
komunalines atliekas naudojant energijos 
gamybai modernioje jėgainėje, jų kiekį Lie-
tuvos sąvartynuose būtų galima sumažinti 
iki penkių kartų.

„Pigesnio ir efektyvesnio atliekų utilizavi-
mo problemos sprendimo būdo už atliekų de-
ginimą nėra“, – teigė diskusijoje „Regioninė 
atliekų deginimo gamykla Vilniuje: už ir prieš“ 
dalyvavęs nepriklausomas atliekų tvarkymo 
konsultantas Alfonsas Brazas.

apie 10 proc. mažesnė. Jėgainėje būtų 
galima pagaminti apie 20 proc. sostinei 
reikalingos šilumos energijos, o vasarą 
Vilniui reikalingas šilumos kiekis būtų paga-
minamas visai nenaudojant importuojamų 
gamtinių dujų.

„yra tik viena suinteresuota jėga, kuriai 
nenaudingos jėgainės statybos, o visuome-
nę klaidinantys mitai ir gandai apie atliekų 
deginimą prie širdies. Tai gamtinių dujų 
tiekėjai, suinteresuoti, kad šis milijoninius 
pelnus nešantis kuras būtų naudojamas 
kuo plačiau. Jiems turtus krauna kiekviena 
uždelsta jėgainės statybų pradžios die-
na“, – teigė R. Petreikis.

APLINKOS MINISTERIJA MIEGA

ES šalyse atliekų deginimas laikomas 
būtina atliekų tvarkymo sistemos dalimi, 
kuri socialiniu, aplinkosauginiu ir eko-
nominiu požiūriais laikoma tinkamiausiu 
atliekų naudojimo energijai gauti būdu. 
Todėl atliekų tvarkymo projektai remiami, 
atliekų deginimo projektai Vilniuje ir Kaune 
įtraukti į Sanglaudos tarp ES šalių skatinimo 
veiksmų programą.

Už ES paramos skyrimo 2007–2013 m. 
planuojamiems projektams taisyklių, pagal 
kurias būtų pretenduojama gauti ES struk-
tūrinių fondų paramą komunalinių atliekų 
deginimo jėgainės statyboms, parengimą 
atsakinga Aplinkos ministerija.

„Nors ES struktūrinių fondų parama 
turėjo būti pradėta skirstyti dar 2007 m., 
šiandien dar neparengtos nei paramos 
skyrimo gairės, nei taisyklės. Toks Aplin-
kos ministerijos darbuotojų vangumas 
stebina – taisykles žadama patvir tinti jau 
ne vienerius metus, tačiau jokių rezultatų 
nesulaukiame“, – teigė Lietuvos biomasės 
energetikos asociacijos „Litbioma“ preziden-
tas Remigijus Lapinskas.

Ne kar tą jau atidėjusi terminus, šiuo 
metu Aplinkos ministerija ES fondų paramos 
skyrimo taisykles numato parengti tik iki 
2009-ųjų pabaigos. „Iškyla reali grėsmė, 
kad dėl Aplinkos ministerijos darbo tempų 
2007–2013 m. skir tos ES struktūrinės 
paramos lėšomis pasinaudoti bus neįma-
noma“, – sakė R. Lapinskas.

Toks darbų vilkinimas Lietuvai ne-
leis pasiekti ir Nacionalinėje energetikos 
strategijoje numatyto tikslo iki 2010 m. 
Vilniuje pastatyti modernią komunalinių 
atliekų deginimo gamyklą. „Akivaizdu, kad 
iki numatytos datos sostinė jėgainės netu-
rės“, – teigė R. Lapinskas.

LIETUVA IŠ VISO TURI 800 SąVARTyNų, 
KURIų TERITORIJA, KAUPIANTIS 
KOMUNALINėMS ATLIEKOMS, PLEčIASI.

LIETUVA – SĄVARTYNŲ KRAŠTAS

Nedeginamos komunalinės atliekos 
pūva sąvartynuose, juose susidaro šiltna-
mio efektą sukeliančių metano dujų ir kitų 
įvairių žmogui kenksmingų teršalų. Dalis jų 
kartu su metanu patenka į atmosferą, dalis, 
taip pat ir sunkieji metalai, – į sąvartyno 
sunką, kurią būtina valyti.

„Kitaip nei moderniose atliekų degini-
mo jėgainėse, neįmanoma sąvartyne šių 
procesų kontroliuoti, t. y. surinkti ir utili-
zuoti kenksmingas medžiagas. Praktiškai 
tuo įsitikinti ir „paragauti“ metano dujų 
tenka visiems, važiuojantiems greitkeliu Vil-
nius–Kaunas ties Kariotiškių sąvartynu“, – 
sakė Kauno technologijos universiteto  
doc. dr. Kęstutis Buinevičius.

Šiuo metu Lietuvoje yra net 800 są-
vartynų, kurių teritorija, nuolat kaupiantis 

NAUDA – DUJŲ TIEKĖJAMS

Sostinę šildančios „Vilniaus energijos“ 
komercijos direktorius Rimantas Germanas 
faktą, kad šilumos energijai gaminti panau-
dotinos komunalinės atliekos pūdomos 
Lietuvos sąvartynuose, o vietoj jų naudo-
jamos brangios, iš Rusijos importuojamos 
gamtinės dujos, vadina paradoksaliu.

„Jėgainės statybomis turėtų būti suinte-
resuoti ir gyventojai, ir pati valstybė. 
Impor tuojamą iškastinį kurą keisdami 
komunalinėmis atliekomis, ar tėtume prie 
strateginio Lietuvos tikslo – energetinės 
nepriklausomybės – ir turėtume galimybę 
gaminti pigesnę šilumą“, – teigė R. Ger-
manas.

Pasak jo, jeigu Vilniuje šiandien dirbtų 
komunalinėmis atliekomis „varoma“ jėgai-
nė, šilumos energijos kaina sostinėje būtų 
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Daiva Paulauskienė,
AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

Visiems gerai suprantama, kad šilumos tiekimo ir vartojimo 
efektyvumo didinimas duoda didelę naudą šalies ekonomikai, 
aplinkosaugai, taigi ir visuomenei.

Šilumos tiekimo ir vartojimo efektyvumo didinimas gali suma-
žinti importuojamo kuro sąnaudas, kurios pastaruoju metu yra labai 
didelės ir sudaro daugiau kaip 70 procentų visos šilumos kainos. 
Esant dideliems mokėjimų už 1 m2 gyvenamojo ploto šildymą 
skir tumams, suprantamas dalies visuomenės nepasitenkinimas. 
Reikia ieškoti būdų, kaip tuos skir tumus sušvelninti. Nuolatos 
brangstant šildymo paslaugoms, gyventojai stengiasi susilpninti 
šilumos brangimo padarinius mažindami šilumos vartojimą. Šilu-
mos tiekėjai teigia, kad tik tinkamai modernizuojant bei renovuo-
jant esamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, atnaujinant 
katilus ir diegiant naujas technologijas yra įmanoma ekonomiškai 
ir patikimai tiekti šilumą, patiriant mažiausiai išlaidų ir kuo mažiau 
teršiant aplinką.

Šiuo metu Panevėžio elektrinės katilinėje vykdomos dvi 
rekonstrukcijos. Katilinėje numatoma pastatyti du naujus 
garo katilus bei įrengti naują cheminio vandens paruoši-
mo sistemą. Abi rekonstrukcijos vykdomos šalia esančiose 
katilinės patalpose. Rekonstrukcijų projektus vykdo didelę 
patir tį turinti energetikos objektų statybos montavimo firma  
AB „Montuotojas“. 
AB „Panevėžio ener-
gija“ planuoja inves-
tuoti daugiau kaip 
5 mln. litų į naujus 
įrengimus ir šiuo-
laikišką cheminio 
vandens  va l ymo 
technologiją. 

Nauji katilai Pa-
nevėžio katilinėje 

Pa s t a r a i s i a i s 
metais Panevėžio 
mieste garo poreikis 
smarkiai sumažėjo, jį 
tiekti tapo nuostolin-
ga. Turimi garo katilai 
yra didelio našumo 
(du katilai po 25 t/h 
ir vienas – 50 t/h) 
ir techniškai nepri-
taikyti mažo garo 
kiekio gamybai. Ka-
tilai buvo skir ti aprūpinti garu pramonės įmones mieste ir tenkinti 
savus katilinės poreikius. Šiuo metu garo panaudojimas reikalingas 
saviems katilinės technologiniams poreikiams tenkinti, skysto kuro 

aB „panevËÞio energija“  
rekonstruoja Ðilumos ÛkÁ

ūkio reikmėms, vandens paruošimo sistemos darbui, elektrinės 
paleidimo poreikiams tenkinti, todėl bendrovė nutarė panaikinti tris 
didelio galingumo garo katilus ir pastatyti du naujus garo katilus 
po 4 t/h garo (žr. 1 pav.).

Bendras katilinės galingumas prieš rekonstrukciją – 210,6 MW, 
po rekonstrukcijos – 140,6 MW. Kuras – gamtinės dujos ir mazu-
tas. Naujai projektuojami katilai komplektuojami vienas su dujiniu 
degikliu, kitas su kombinuotu dujiniu ir skysto kuro degikliu. Šiuo-
laikiška labai efektyvi nauja garo katilų įranga atitiks dabartinius 
garo poreikius, jos darbas bus visiškai automatizuotas.

Vanduo bus ruošiamas nauja technologija

Rekonstruoti senąją cheminio vandens valymo sistemą buvo 
būtina, nes Panevėžio elektrinės katilinės cheminio vandens pa-
ruošimo įrengimai šiuo metu nebeatitinka techninių ir ekonominių 
reikalavimų. Mažėjant karšto vandens naudojimui „atvira“ sistema 
mieste, esamas įrengimų našumas yra tiesiog per didelis (660 m3/h 
projektinio našumo), todėl dirbant minimaliais apkrovimais jų eks-
ploatacija neekonomiška. 

Rekonstrukcijos metu bus pastatyti nauji vandens paruošimo 
įrenginiai tiek garo katilų maitinimo vandens ruošimui, tiek termo-
fikacinių tinklų papildymo vandens paruošimui. Bendras cheminio 

vandens paruoši-
mo įrenginių našu-
mas planuojamas  
50 m3/val. 

Nauja vandens 
paruošimo siste-
ma leis sumažinti 
elektros energijos 
eksploatacines są-
naudas, vandens 
paruošimui sunau-
dojamų regentų kie-
kį, atlikti technologi-
nio proceso darbinių 
parametrų kontrolę. 
Vandens paruošimo 
sistema bus pritai-
kyta naujiems karšto 
vandens poreikiams 
mieste ir katilinės 
poreikiams tenkin-
ti. Efektyvus nau-
jos įrangos darbas 
sumažins neigiamą 

veiklos poveikį aplinkai: sumažės į aplinką išmetamų teršalų kiekis, 
pirminio (vandentiekio) vandens sunaudojimo ir išleidžiamų nuotekų 
kiekiai. 

1 pav. Naujieji garo katilai AB „Panevėžio energija“ katilinėje
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energetinio Ûkio moDernizavimas, siekiant DiDinti energetiniø 
iÐtekliø vartojimo efektyvumà ir neigiamà poveikÁ aplinkai 

Romualdas Lukošius 
AB „Klaipėdos energija“ gamybinio-techninio skyriaus viršininkas

2008 m. birželio mėnesį AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos m. 
Lypkių rajoninėje katilinėje (LRK) įgyvendino Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų ir bendrovės lėšomis finansuojamą projektą 
„Energetinio ūkio modernizavimas, siekiant didinti energetinių ištek-
lių vartojimo efektyvumą ir neigiamą poveikį aplinkai“. Pagrindinis 
projekto tikslas – garą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje 
esančioms įmonėms (UAB „Klaipėdos konditerija“, UAB „Mestil-
la“) tiekti iš šalia pastatytos Lypkių RK. Iki šio projekto įvykdymo 
garas pramonės klientams buvo tiekiamas iš Klaipėdos rajoninės 
katilinės, esančios Šilutės plente, dar prieš 30 metų sumontuotu 
apie 4 kilometrų ilgio garotiekiu. Dėl mažo trasos apkrovimo ir su-
sidėvėjusio garo vamzdyno šilumos ir garo nuostoliai sudarydavo 
apie 52 procentus. 

Įgyvendinus ES remiamą projektą, sutaupoma daugiau kaip 
3 000 MWh šilumos per metus. Pagal paskaičiavimus, vien impor-
tuojamo kuro bendrovė per metus sunaudos apie 535 t.n.e. (tonų 
naftos ekvivalento) mažiau ir kasmet sutaupys apie 800 tūkst. litų. 
Taip pat mažės elektros energijos bei vandens suvartojimas, bus 
užtikrintas energijos tiekimo vartotojams stabilumas, sumažintos 
eksploatacinės sąnaudos ir avarijų tikimybė garo trasose. Efekty-
vesnė technologija turės didžiulę įtaką aplinkos taršos mažinimui. 
Garo gamybos procese per metus CO2 išmetimai mažės 1 287 tonų, 
o NOx – 579 kg.

Bendra projekto „Energetinio ūkio modernizavimas, siekiant 
didinti energetinių išteklių vartojimo efektyvumą ir neigiamą poveikį 
aplinkai“ vertė yra 6,0 mln. litų. Lypkių katilinės modernizavimui ES 
struktūriniai fondai skyrė 2,5 mln. litų finansinę paramą, o AB „Klai-
pėdos energija“ – 3,5 mln. litų.

Iki rekonstrukcijos 1989 m. 
pastatytoje Lypkių RK buvo sumon-
tuotas vienas 116 MW šiluminės 
galios Rusijoje pagamintas KVGM-
100 vandens šildymo katilas su 
pagalbiniais įrenginiais, šilumos 
tinklų papildymui cheminio vandens 
paruošimo ūkis, mazuto ūkis su 
rezervuarais, siurblinė, geležinkelio 
atšaka ir išpylimo estakada, dujų 
reguliavimo punktas, pagrindinių ir 
pagalbinių įrengimų valdymo pultas. 
Pagrindinis kuras katilinėje yra gam-
tinės dujos, rezervinis – mazutas.

Konkursą statybos darbams 
atl ikt i  ir  įrangai t iekti  laimėjo 
UAB „Energijos taupymo centras“, 
projektą parengė UAB „Energetikos 
linijos“ (žr. 1 pav.).

Realizuojant projektą katilinėje buvo atlikti šie pagrindiniai 
darbai:

•  išplėstas katilinės pastatas, prie esamos katilinės sienos 
pastatant 379,5 m² priestatą,

•  priestate pastatyti du automatizuoti 10 t/h našumo perkaitinto 
garo katilai (perkaitinto garo temperatūra – 220 °C),

•  garo katilų maitinimui įrengtas automatizuotas cheminio 
vandens paruošimo ūkis,

•  kuro tiekimui į garo katilus rekonstruoti esami dujų ir mazuto 
ūkiai,

•  elektros energijos tiekimui rekonstruotas 0,4 kV SĮ,

•  automatizuotas ir vizualizuotas rekonstruojamos katilinės 
dalies įrenginių darbas.

Garo gamybai katilinės priestate sumontuoti du vokiečių firmos 
„Viessmann“ dūmų vamzdžių „Vitomax 200HS“ garo katilai su 
integruotu „Uberhitzer“ garo perkaitintuvu ir ECO SP1–5 vandens 
šildytuvu (žr. 2 pav.). 

Perkaitinto garo temperatūra reguliuojama aušinimo įrenginyje 
pamaišant katile pagamintą sotų garą. Tai skystam ir dujiniam kurui 
pritaikytas aukšto slėgio garų generatorius, kurio maksimalus darbi-
nis slėgis – 16 bar, našumas – nuo 1,7 iki 10,0 t/h (nuo 1 200 kW iki 
7 360 kW). Pagal degimo produktus katilas yra trijų eigų ir pasižymi 
mažu degimo kameros šiluminiu apkrovimu (≤1,3 MW/m3). Tai 
lemia ekologišką degimo procesą bei mažas azoto oksidų emisi-

1 pav. Rekonstruotos katilinės bendras vaizdas 2 pav. Naujai sumontuoti garo katilai
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jas. Garo katile sumontuotas visiškai automatizuotas moduliacinis 
vokiečių firmos „Saacke“ skysto-dujinio kuro degiklis SKVG-A 
68-18. Kadangi kaip rezervinį kurą planuojama naudoti mažai 
sieringą mazutą, degiklis parinktas su rotaciniu purkštuvu. Deri-
nimo metu pasiekti katilų techniniai-ekonominiai rodikliai visiškai 
tenkino bendrovės keliamus reikalavimus – apkrovimo reguliavimo 
diapazonas sudaro 17–100 proc., oro per tekliaus koeficientas 
degimo produktuose lygus 1,10–1,20, vidutinis naudingo veiksmo 
koeficientas – apie 94 proc., azoto oksidų koncentracija dirbant 
dujomis – 100–140 mg/m3. Garą tiekiant iš Klaipėdos RK (dirbant 
garo katilais B-25) šie rodikliai atitinkamai būtų lygūs 48–100 
proc., 1,21–1,41, 91,5 proc. ir 225–275 mg/m3. Degimo produktai 
nuvedami į individualius kiekvienam katilui 35 m aukščio 800 mm 
skersmens plieninius kaminus. Tam panaudoti Lypkių RK 150 m 
aukščio kaminą atsisakyta dėl galimos degimo produktų konden-
sacijos, nes pagal sutartis su vartotojais garo katilai dirba ištisus 
metus, o katilinės vandens šildymo katilas dirba tik per šildymo 
sezoną ir nereguliariai (priklauso nuo lauko oro temperatūros ir 
geoterminės stoties darbo). Garo katilai „Vitomax 200HS“ sukom-
plektuoti automatizuotais katilų valdymo pultais ir automatizuotais 
degikliais „SAACKE“ su jų valdymo blokais „Etamatic“, kurių sau-
gumo automatika kontroliuoja katilų parametrus ir nutraukia kuro 
padavimą į degiklį. Katilinės centriniame valdymo pulte garo katilai 
valdomi naudojant kompiuterinę įrangą (žr. 3 pav.).

Vandentiekio vanduo į rezervuarus tiekiamas iš Klaipėdos 
miesto vandentiekio tinklų. Iš rezervuarų vanduo 30 m3/h srautu 
siurbliais tiekiamas į vandens paruošimo įrenginius. Miesto vanden-
tiekio vanduo yra chloruojamas, o atbulinio osmoso membranos 
jautrios chloro poveikiui, todėl prieš vandens paruošimo įrenginį 
yra dozuojamas natrio bisulfitas, kuris suriša laisvo chloro jonus. 
Vanduo, pratekėjęs pro automatinius savaime prasiplaunančius 
mechaninius filtrus, išsivalo nuo suspenduotų dalelių, kurios gali 
pažeisti membranas, ir patenka į minkštinimo filtrus, kuriuose 
kietumo jonai (Ca ir Mg) pakeičiami Na jonais (žr. 4 pav.). 

3 pav. Rekonstruotos katilinės darbo procesų valdymo pultas

4 pav. Cheminio vandens paruošimo įrenginiai

Tai suteikia galimybę katilinės mašinistui kontroliuoti valdomų 
įrenginių būklę, stebėti matuojamus katilų technologinius parametrus 
ir valdyti katilų darbo režimus. Kiekvienam katilui yra skirtas proce-
sorinis blokas su įdiegta procesą vizualizuojančia programine įranga 
WINCC. Procesoriniai blokai aprūpinti nepertraukiamo maitinimo 
šaltiniais APC. Vizualizacijos programa (WINCC), be pastovios kont-
roliuojamų parametrų indikacijos, taip pat registruoja visų matuo-
jamų parametrų reikšmes archyvuose, jos kaupiamos kompiuterio 
diske. Visos sukauptos reikšmės gali būti pavaizduotos grafiškai, 
o tai laidžia atlikti įrenginių darbo analizę bet kurį laiko intervalą. 
Vizualizacijos programa taip pat stebi ir signalizuoja apie technolo-
ginių parametrų nukrypimus nuo užduotų reikšmių. Visi pranešimai 
registruojami atskirame archyve. Garo katilų maitinimo vandens 
paruošimui buvo pastatyti šie 30 m3/h našumo įrenginiai:

• savaime prasiplaunantys filtrai MF-5,

• cheminių reagentų įvedimo mazgas MX-06,

• vandens minkštinimo įrenginys S-01,

• atbulinio osmoso įrenginys RO-02.

Po minkštinimo likutinis kietumas dar pašalinamas atbulinio 
osmoso įrenginyje. Jeigu vandens poreikis didelis, yra numatyta 
osmosinį vandenį pamaišyti su minkštintu vandeniu. Atbulinio 
osmoso įrenginys susideda iš kelių funkcinių blokų:

•  hidraulinio, jį sudaro membranos, siurbliai, vamzdynai su 
armatūra,

•  automatinio, jį sudaro valdymo ir matavimo prietaisai, davikliai,

•  elektrinio, jį sudaro valdymo pultas, elektrinio maitinimo 
prietaisai,

• pirminio vandens paruošimo bloko.

Prieš patiekiant chemiškai valytą vandenį į garo katilus, naujai 
pastatytame atmosferiniame deaeratoriuje iš jo pašalinamas 
deguonis.

Neseniai vykusioje Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
organizuojamoje ir jau antrus metus vykstančioje kontaktų mugėje 
„Regionų lyderiai“ buvo pristatyti 78 iš daugiau kaip 3 500 įvairiuose 
Lietuvos regionuose sklandžiai įgyvendintų projektų, finansuojamų 
pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir 
2004–2006 m. Sanglaudos fondo strategiją. Iš Klaipėdos apskrities 
buvo atrinkti 8 projektai, tarp jų ir AB „Klaipėdos energija“ projek-
tas „Energetinio ūkio modernizavimas, siekiant didinti energetinių 
išteklių vartojimo efektyvumą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai“. 
Projektas buvo atrinktas ES paramą administruojančių institucijų ir 
apskrities viršininko administracijos kaip vienas iš sklandžiai vyk-
domų projektų mūsų regione, atstovavo Klaipėdos apskričiai tarp 
kitų dešimties Lietuvos apskričių šioje mugėje ir buvo apdovanotas 
LR finansų ministro padėkos raštu. 
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 Ðilumos tinklø atnaujinimo projektas uÞBaigtas

EUROPOS SĄJUNGA
Europos socialinis fondas

Sėkmingai užbaigtas projektas „Širvintų miesto centralizuoto 
šildymo tinklų atnaujinimas diegiant šiuolaikines technologijas“, 
kuriam buvo gauta Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė 
parama pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų bendrąjį 
programavimo dokumentą; visos gautos lėšos panaudotos.

2006 metų gegužės mėnesį „Širvintų šiluma“ pateikė paraišką 
gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal 
Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo do-
kumentą projektui „Širvintų miesto centralizuoto šildymo tinklų at-
naujinimas diegiant šiuolaikines technologijas“. Projektu buvo siek-
ta padidinti šilumos 
ir karšto vandens 
tiekimo efektyvumą, 
patikimumą ir cent-
ralizuoto šilumos 
tiekimo patrauklumą 
palyginti su kitais 
aprūpinimo šiluma 
būdais. Sėkmingas 
projekto įdiegimas 
turėjo prisidėti prie 
tiekiamos paslaugų 
kokybės gerinimo 
ir gamtinių išteklių 
taupymo.

Š i l umos  t r a -
sos, kurias reikėjo 
pakeisti, buvo nu-
tiestos prieš 20–30 
metų.  Vamzdžia i 
daugelyje vietų jau 
pažeisti korozijos, 
padažnėjo avarijų, sutrikdavo šildymas. Pakeitus vamzdžius nau-
jais, bekanalės konstrukcijos, tikimasi per metus sutaupyti apie 
1 600 MWh šiluminės energijos (žr. 1 pav.).

Senieji vamzdžiai buvo pakloti gelžbetonio konstrukcijų kanaluo-
se, kuriuos dėl susidėvėjusios drenažo sistemos dažnai apsemdavo 
gruntiniai vandenys. Šiluminė izoliacija būdavo pažeidžiama, dėl 
ko buvo patiriama žymių šilumos nuostolių. Šiuolaikinių vamzdžių, 
kurie iš gamyklų tiekiami jau su patikima šilumine izoliacija, šiluminė 
varža yra daug didesnė negu senųjų, tad atsirado reali galimybė 
projektą įvykdžius sutaupyti gana daug šiluminės energijos, kuri 
anksčiau buvo gaminama šilumos nuostoliams tinkluose kom-
pensuoti.

Sigitas Jozonis
UAB „Širvintų šiluma“ direktorius

Teigiami projekto privalumai buvo numatyti šie: šilumos nuos-
tolių sumažėjimas, brangaus kuro ekonomija, eksploatacinių išlaidų 
sumažėjimas, elektros energijos bei termofikacinio vandens eko-
nomija, mažesnis teršalų išmetimas į aplinką ir katilinės įrengimų 
amžiaus prailginimas.

2006 m. gegužės 11 d. buvo pasirašyta trišalė paramos teikimo 
sutartis tarp Ūkio ministerijos ir UAB „Širvintų šiluma“. Bendra 
projekto vertė – 1,902 milijono litų, iš kurių 665 tūkst. Lt – iš ES 
struktūrinių fondų, 554 tūkst. Lt – iš bendrojo finansavimo lėšų ir 
681 tūkst. Lt – iš įmonės nuosavų lėšų.

Vykdant pro-
jektą buvo pakeista 
apie vienas kilomet-
ras magistralinių 
vamzdynų zibalų, 
Upelio ir J. Jano-
nio gatvėse, taip 
pat apie 900 metrų 
kvar talinių vamz-
dynų I. Šeiniaus, 
Vilniaus, J. Jano-
nio, Mindaugo ir 
Kalnalaukio gatvė-
se.

Darbai buvo or-
ganizuoti taip, kad 
gyventojai patir tų 
kuo mažiau nepa-
togumo nutraukus 
karšto vandens tie-
kimą. Pirmiausia 
buvo pakeista nu-

matyta magistralinio vamzdyno dalis, o keičiant vamzdžius kvarta-
liniuose vamzdynuose karšto vandens tiekimas buvo nutraukiamas 
tik tam kvartalui, kurio vamzdynas buvo remontuojamas.

Šiuo metu visi darbai pagal projektą iki galo atlikti, atlikti šilumi-
nių trasų hidrauliniai bandymai, gyventojai gauna karštą vandenį. 
Darbus vykdė generalinis rangovas UAB „žemkasta“.

Projektas buvo suderintas su Širvintų rajono savivaldybės 
infrastruktūros plėtros planu – Širvintų miesto šilumos tiekimo 
specialiuoju planu, šilumos tiekimo reglamentu ir valstybės priori-
tetais – energetikos strategija bei šilumos ūkio kryptimis.

1 pav. Naujos šiluminės trasos apžiūra (iš kairės: UAB „Širvintų šiluma“ direktorius S. Jozonis,  
vyresn. inž. A. Vanagas ir meistras J. Bujokas)
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Kogeneracija, kaip vienas technologinis šilumos ir elektros 
gamybos procesas, gerai žinomas ir plačiai pripažįstamas vienu 
iš svarbiausių būdų kuro sunaudojimui mažinti. Gaminant elektros 
energiją šiluminėse elektrinėse neišvengiamai susidaro dideli šilumi-
nės energijos kiekiai, kurie turi būti išmetami į aplinką arba kur nors 
panaudojami. Šiluminės elektrinės, kurios tą šilumą (apie 40–60 proc. 
nuo pirminės kuro energijos) išmeta į aplinką (į vandens telkinius 
ar aušinimo bokštus), vadinamos kondensacinėmis (KE) – tipiš-
kas pavyzdys AB „Lietuvos elektrinė“ Elektrėnuose – ji perteklinę 
šilumą išmeta į greta esančias Elektrėnų marias, nes jos pagrindinė 
paskirtis generuoti vartotojams reikalingą elektros energiją. Koge-
neracinėse jėgainėse (KJ) susidaranti šiluma beveik visa gali būti 
panaudojama naudingai – centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 
(tuomet jos vadintinos „termofikacinėmis“, pavyzdžiui, Vilniaus bei 
Kauno termofikacinės elektrinės ir pan.) arba pramonės aprūpinimui 
šilumine energija (tokias jėgaines naudoja bendrovės „Achema“, 
„Lifosa“ ir t. t.). Šios jėgainės paprastai gamina elektros tiek, kiek tuo 
metu galima suvartoti šilumos, todėl kogeneracinėse jėgainėse net 
90 proc. pradinės kuro energijos gali būti panaudojama naudingai. 
Deja, šilumos ir elektros vartojimo poreikiai paprastai nesutampa nei 
laiko, nei geografiniu požiūriu: šilumos beveik nereikia vasarą, jos 
negali perduoti dideliais atstumais ir pan., todėl energetinei sistemai 
reikalingos ir kondensacinės elektrinės, kurių bendrasis energetinis 
naudingumas siekia tik apie 30–50 procentų. Liberalizuojant elektros 
rinkas kogeneracinėms jėgainėms tenka konkuruoti ir su atominių 
ar kitokių elektrinių gaminama elektra, kuri dažnai būna santykinai 
pigi („naktinė“ elektra, vandeningo laikotarpio hidroelektrinės pa-
gaminama elektra ir pan.). Nepaisant neabejotino kogeneracinių 
jėgainių energetinio efektyvumo, šiuo būdu gaminama elektros dalis 
bendrame balanse sudaro vis dar nedidelę dalį.

Neseniai paskelbtas Europos Bendrijos komisijos komunikatas 
Europos Parlamentui ir Tarybai „Bendra šilumos ir elektros gamyba gali 
padėti europiečiams sutaupyti daugiau energijos“ teigia, kad Europos 
Sąjungos (ES) valstybėse kogeneracijos skvarba yra vos apie 13 proc., 
išsiskiria Danija ir Suomija, kur kogeneracijos būdu gaminama per 
40 proc. visos elektros energijos. Komunikate pabrėžiama, kad nors 
Kogeneracijos direktyva (2004/8/EB) įpareigoja ES valstybes visoke-
riopai skatinti kogeneracijos principo naudojimą, kol kas atsiliekama 
nuo keliamų tikslų ir egzistuoja daug kliūčių kogeneracijos plėtrai. 
Komunikate nurodoma, kad kogeneracijos plėtrą dažniausiai stabdo 
didelės investicijos ir ilgas atsipirkimo laikotarpis, sudėtingas ir brangus 
prisijungimas prie elektros tinklų, painios administracinės procedūros 
ir ilgalaikės valstybės rėmimo politikos nebuvimas atskirose šalyse.

Kokia gi yra kogeneracijos padėtis Lietuvoje? „Eurostato“ duome-
nimis, Lietuva patenka tarp tų ES valstybių, kurios kogeneracijos būdu 
gamina palyginti nemažai elektros energijos (apie 17 %). Tai lemia gana 
dideli šilumos poreikiai (atšiaurios klimatinės sąlygos ir „netaupūs“ 
pastatai) ir plačiai išvystytos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 
su kogeneracinėmis jėgainėmis didžiuosiuose miestuose. 

Šilumą labai efektyviai ir nebrangiai galima gaminti papras-
čiausiame vandens šildymo katile (energetinis naudingumas gali 
siekti 92–97 %) su palyginti mažomis eksploatacinėmis sąnau-

kogeneraCija ir valstyBinis reguliavimas
Dr. Valdas Lukoševičius,

Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas

domis. Tokį patį šilumos kiekį pagaminti kogeneracinėje jėgainėje 
reikalingos kelis kartus didesnės investicijos ir tenka padengti kur 
kas didesnes eksploatacijos išlaidas, nes kogeneraciniai įrenginiai 
daug sudėtingesni, naudojamos aukštesnio slėgio bei temperatūros 
sistemos ir pan. Norint, kad kogeneracija būtų naudinga ekonominiu 
požiūriu, būtina, kad išlaidų kurui sutaupymas (palyginti su atski-
rąja elektros gamyba kondensacinėse elektrinėse) būtų didesnis 
negu investicijų ir eksploatacinių išlaidų padidėjimas (palyginti su 
atskirąja šilumos gamyba paprastoje vandens šildymo katilinėje). 
Dėl šių priežasčių šilumos vartotojų požiūriu svarbu užtikrinti, kad 
kogeneracija nepadidintų šilumos kainų, o geriausia, kad iš to būtų 
nauda ir elektros, ir šilumos vartotojams. 

Šilumos ir elektros gamyba kogeneracinėse jėgainėse tech-
nologiškai ir ekonomiškai labai susipynusi, todėl neįmanoma 
aritmetiškai paskirstyti turto įsigijimo ir eksploatacinių išlaidų tarp 
abiejų gaminamų energijos nešėjų. Dėl to sąnaudoms paskirstyti ir 
savikainai formuoti įvairiose šalyse naudojami sutartiniai metodai, 
kuriais bendrosios sąnaudos paskirstomos proporcingai įrengtajai 
galiai, pagamintam energijos ar šilumos kiekiui ir pan. Dažnai šilu-
mos ar elektros savikaina prilyginama atskirosios gamybos atvejui, 
o visos likusios sąnaudos priskiriamos kitai energijos rūšiai ir t. t. 
Sąnaudų paskirstymo metodą labiausiai lemia faktinė situacija 
konkrečioje energetinėje sistemoje ir valstybės poreikiai bei tikslai, 
susiję su kogeneracijos plėtra. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, susiklostė situacija, kad 
beveik visą reikalingą elektros energiją galima gaminti Ignalinos 
atominėje elektrinėje (kol ji dirba) su palyginti labai maža savikaina 
(6–7 ct/kWh), nes ruošiantis jos uždarymui į kainą įskaičiuojamos 
tik minimalios jos eksploatavimo išlaidos. Nė viena kondensacinė 
ar kogeneracinė elektrinė negali prilygti IAE pagal elektros gamybos 
savikainą. Kad Lietuvos elektros sistema patikimai ir efektyviai veiktų, 
reikalingos ir kitos jėgainės: Lietuvos elektrinė rezervuoja Ignalinos 
AE ir ruošiasi jos pakeitimui po uždarymo, kogeneracinės jėgainės 
efektyviau naudoja brangų importuojamą kurą ir t. t. Klimato kaitos 
problemų sprendimui ir energijos šaltinių įvairovei reikalingos vėjo 
jėgainės, hidroelektrinės, biokurą naudojančios jėgainės ir t. t. 
Praktiškai nė viena šių jėgainių negali konkuruoti su Ignalinos AE 
ir išsilaikyti savarankiškai, todėl šiems objektams finansuoti buvo 
įsteigtas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) fondas, 
į kurį atskaitoma dalis elektros sistemos naudotojų sumokėtų lėšų ir 
iš kurio apmokamos elektros sistemos funkcionavimą ir valstybės 
įsipareigojimus šioje srityje užtikrinančios priemonės. 

2008 metais buvo suplanuotas 380 mln. litų VIAP fondas, kuris 
kainuoja elektros sistemos naudotojams apie 3,7 ct/kWh. Koge-
neracinių jėgainių gaminamai elektrai pirkti buvo numatyta skirti 
apie 41 proc. šio fondo lėšų. Ūkio ministerija nustato kiekvienai 
kogeneracinei jėgainei elektros gamybos kvotą, o Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) – kvotinės elektros su-
pirkimo kainą.

Dabar, kai kogeneracinės jėgainės tik palaikomos, bet nekonku-
rentabilios, sąnaudų paskirstymas tarp šilumos ir elektros gamybos 
turi apsaugoti šilumos vartotojus, kad jiems nebūtų perkeliama 
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elektros ūkio išlaikymo našta ir tai nedidintų šilumos kainų. Šią funk-
ciją geriausiai atlieka vadinamasis Alternatyvaus šilumos šaltinio 
metodas, kuris šilumos gamybos sąnaudas kogeneracinėje jėgainėje 
prilygina šilumos, gaminamos atskiroje katilinėje (esamoje, kai ji 
egzistuoja ir gali pagaminti visą CŠT sistemai reikalingą šilumos 
kiekį, arba „teorinėje“, kuri turėtų būti pastatyta, kad pagamintų visą 
reikalingą šilumą), išlaidoms, o visas likusias sąnaudas priskiria 
elektros gamybos veiklai. Taip nustatomos minimalios šilumos 
gamybos išlaidos, kurias bet kuriuo atveju turėtų padengti šilumos 
vartotojai, bet tai nepadengtų sąnaudų, susijusių su elektros gamybos 
rizika. VKEKK taiko aprašytąjį principą, nustatant šilumos kainas CŠT 
bendrovėms, kurios eksploatuoja kogeneracines jėgaines. 

2008 metams nustatytos kvotinės elektros supirkimo kainos iš 
kogeneracinių jėgainių buvo 19–25 ct/kWh, o Lietuvos elektrinei 
atitinkamai – 29,18 ct/kWh. Tai kur kas brangiau negu elektra, ga-
minama Ignalinos AE. Paprastai skiriamos kogeneracinės elektros 
gamybos kvotos prilygsta tik apie 50 proc. galimo pagaminti koge-
neracinės elektros kiekio, o parduoti papildomą elektrą beveik nėra 
galimybių. Dėl to, kol dirba Ignalinos AE, pajamos iš VIAP fondo 
iš esmės užtikrina tik kogeneracinių jėgainių egzistenciją.

Padėtis gali iš esmės pasikeisti, jeigu uždarius Ignalinos  
AE elektros kainas Lietuvos elektros rinkoje diktuos Lietuvos elektrinė 
(jos gaminamos elektros kaina 2009 metais nustatyta 42,95 ct/kWh, 
bet nuo 2010 metų, gaminant didesnius elektros kiekius, turėtų 
sumažėti), tuomet kai kurios kogeneracinės jėgainės gali tapti kon-
kurentabilios ir uždirbti papildomų pajamų ir šilumos vartotojams. 
Tokioje situacijoje papildomai prie sąnaudų atskyrimo pagal Alter-
natyvaus šilumos šaltinio principą turėtų būti taikoma komercinio 
pelno (nuostolio), gauto iš elektros pardavimo, paskirstymo tvarka, 
pagal kurią elektros verslo rezultatai padalijami tarp reguliuojamos 
šilumos tiekimo veiklos ir nereguliuojamo elektros generavimo verslo 
(Europos Sąjungos reikalavimas liberalizuoti elektros rinką).

Šiuo metu sunku numatyti, kokios bus Lietuvos ir kaimyninių šalių 
elektros rinkos ir kokios galimybės jose konkuruoti kogeneracinėms 
jėgainėms po Ignalinos AE uždarymo. Patirtis rodo, kad, remontuojant 
Ignalinos AE, elektrą apsimoka importuoti iš Rusijos – ten elektra pi-
gesnė, o jos trūkumas jaučiamas tik per šalčius. O gal pigesnę elektrą 
per elektros tiltus pasiūlys Skandinavijos šalių elektros gamintojai (jų 
pačių kogeneracinės jėgainės orientuojasi į pikinės elektros gamybą), 
Kaliningrado, Baltarusijos ar naujoji Lietuvos atominė elektrinė ir 
pan. Europos Sąjungos politika atverti elektros rinkas sudaro geras 
galimybes konkuruoti prekiaujant elektra stambioms ir efektyvias 
technologijas bei šaltinius turinčioms bendrovėms. Nepaisant visų 
kogeneracijos privalumų, kai kuriose jėgainėse gali iškilti investicijų 
susigrąžinimo ir išlaidų padengimo problema, jeigu nebus užtikrintas 
rentabilus jų gaminamos elektros supirkimas.

Investicijos į kogeneracines jėgaines yra kelis kartus didesnės negu 
į paprastus vandens šildymo katilus, todėl jos rizikingos, jei nėra elek-
tros realizavimo garantijų ir pakankamų pajamų už elektros pardavimus. 
Ilgainiui tokios investicijos gali ne atpiginti, bet pabranginti šilumą arba 
nuostolius teks dengti iš savivaldybių biudžetų ar kitokių šaltinių. Toks 
neapibrėžtumas ir rizika stabdo investicijas į kogeneracijos jėgaines, 
nors visuose strateginiuose Lietuvos teisės aktuose skatinama mak-
simaliai panaudoti kogeneracijos energetinį potencialą.

Siekiant išspręsti kogeneracijos reguliavimo klausimus, būtina 
suformuoti ilgalaikę ir aiškią valstybės politiką šių technologijų 
atžvilgiu ir atitinkamai pakoreguoti Lietuvos teisinę bazę:

a)  elektros supirkimas iš biokurą naudojančių kogeneracijos 
jėgainių garantuojamas iki 2020 metų, bet kainodara turėtų 
būti prognozuojama kainą susiejant su investicijų atsipirki-
mu, biokuro ir iškastinio kuro kainomis ar kitais kriterijais, 
sumažinančiais investicijų riziką. Supirkimo kainos turėtų būti 
diferencijuotos pagal jėgainių tipus ir parametrus, kad skatin-
tų efektyvių (bet brangesnių) technologijų naudojimą;

b)  iškastinio kuro kogeneracinių jėgainių rentabilumas atsi-
pirkimo laikotarpiu turi būti užtikrinamas per VIAP ar pan. 
mechanizmą, jeigu elektros rinkoje nebus galimybių pelningai 
parduoti elektros energiją;

c)  naujų jėgainių prijungimas prie elektros tinklų turėtų būti 
skaidresnis ir aiškiai reglamentuotas, pašalinant bet kokius 
barjerus ir diskriminacijos apraiškas.

Vienas naujausių Europos Sąjungos tikslų energijos srityje – iki 
2020 metų sumažinti šiltnamio dujų išmetimą 20 procentų ir 
tiek pat sutaupyti energijos bei padidinti atsinaujinančių išteklių 
naudojimą – praktiškai neįmanomas be platesnio kogeneracijos ir 
centralizuoto šilumos tiekimo plėtros.

Minėtame komunikate teigiama, kad ES valstybės turi peržiūrėti 
nacionalines energetikos strategijas siekiant pašalinti kliūtis koge-
neracijos plėtrai. Siūloma peržiūrėti ir ES politiką įdiegiant naujus 
mechanizmus kogeneracijai skatinti: sudaryti naujas paskatas 
apsirūpinant atmosferos taršos leidimais (ATL), skatinti centrali-
zuoto šilumos tiekimo sistemų plėtrą, plačiau naudoti kogeneraciją 
pramonėje. Pastatai, kurių plotas 1 000 m2 ir daugiau, turėtų būti 
aprūpinami energija, pagaminta kogeneracijos būdu. 

Planuojama sugriežtinti ES valstybių atsakomybę už Kogene-
racijos ir kitų direktyvų įgyvendinimą, pabaigti formuoti ES rinkai 
pritaikytą elektros kilmės sertifikavimo sistemą. Kaip geras pavyz-
dys paminėta „Merų pakto“ iniciatyva, kuria savivalda įsipareigoja 
sudaryti sąlygas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtrai ir ati-
tinkamai platesniam kogeneracijos panaudojimui, vykdant teritorijų 
planavimą. Pažymima, kad kogeneracija, panaudojanti atsinaujinantį 
kurą, sukuria papildomas darbo vietas ir įplaukas į biudžetą.

Naujoji Energetikos ministerija ir VKEKK turėtų pirmiausia 
suformuoti aiškesnę ilgalaikę politiką kogeneracijos srityje, nes 
šios jėgainės gali būti pastatytos realiai ir daug greičiau negu 
grandioziniai „tiltai“ ar panašūs objektai ir taip pagerintų Lietuvos 
energetinės sistemos kokybę.

Nauja kogeneracinė elektrinė pastatyta 2008 m. Panevėžyje Ecomatic AS Atstovybé Lietuvoje
Antakalnio g. 40
10305 Vilnius
Lithuania

Tel. (+370) 5 234 36 32
Faksas (+370) 5 234 65 36
El. paštas: eco@ecomatic.lt
www.ecomatic.lt
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Vokiečių bendrovė „Wilo SE“ tobulina ir kuria naujas techno-
logijas visose pastatų inžinerinių sistemų srityse. Naujausias šio 
darbo rezultatas – tai aukšto slėgio aukšto efektyvumo vandentiekio 
siurblys „Helix“.

Šis inovatyvus „Wilo“ produktas gaminamas naudojant lazeri-
nes technologijas – štai, pavyzdžiui, darbaračio mentės virinamos 
lazeriais, valdomais kompiuterio (žr. 1 pav.). Taip užtikrinamas 
mikronų eilės gamybos tikslumas. 

Siurblio „Helix“ elektrinė dalis irgi atitinka aukščiausius reikalavi-
mus – siurblys standartiškai komplektuojamas su EFF1 efektyvumo 
klasės varikliais. Dėl efektyvaus variklio ir preciziškos hidraulikos 
„Helix“ siurblys sunaudoja 15 proc. mažiau energijos negu tradicinis 
daugiapakopis aukšto slėgio siurblys, o jo naudingumo koeficientas 
gali siekti iki 80 proc. (žr. 2 pav.).

Taigi optimizuotoje „Helix“ hidraulikos pakopoje būna mažesni 
hidrauliniai nuostoliai ir sukuriamas 33 proc. didesnis slėgis negu 
tradicinio siurblio pakopoje, taip gaunant 10 proc. didesnį srautą. 
Todėl tokių pačių hidraulinių charakteristikų „Helix“ siurblys gali būti 
ir kompaktiškesnis, ir lengvesnis už įprastą daugiapakopį siurblį. 
Be to, dėl didelio gamybos tikslumo siurblio hidraulika itin mažai 
dyla, o tai prailgina siurblio tarnavimo laiką.

Iš aukštos kokybės plieno gaminami siurblio pakopos bei darba-
račiai yra mechaniškai patvarūs ir atsparūs korozijai. Be to, siurblio 
hidraulinės dalies korpusas yra padengtas specialia antikorozine 
(kataforezine) danga. Siurblio hidraulinė dalis ypatinga tuo, kad jos 
flanšus galima pakreipti (žr. 3 pav.), todėl siurblį patogu montuoti į 
vamzdyną, o tai ypač paranku norint pakeisti seną siurblį naujuoju 
„Helix“, kai reikia jį montuoti į jau esamą vamzdyną.

Didelis „Helix“ siurblio privalumas tas, kad jo mechaninis 
sandariklis yra įmontuotas su specialiu patronu; prireikus pakeisti 
sandariklį, šis išimamas kartu su visu patronu (žr. 4 pav.). Taigi 
pakeisti mechaninį sandariklį yra gerokai paprasčiau ir užtrunka tik 
15–20 min., o tai yra vos apie trečdalis to laiko, kurio reikia norint 
pakeisti įprastos konstrukcijos sandariklį.

„Helix“ siurbliai gali būti ir su integruotais dažnio keitikliais, 
o tai ne tik padeda taupiau bei racionaliau naudoti siurblį, bet ir 
leidžia tiksliai paderinti siurblio darbo tašką pagal esamą situaciją, 
t. y. lanksčiau panaudoti siurblį gaunant reikiamą debitą ir slėgį. 
Be to, turint siurblį su dažnio keitikliu, keitiklis gali atlikti ir valdiklio 
funkciją – prijungus prie jo slėgio jutiklį, galima turėti automatinį 
slėgio palaikymo (papildymo) siurblį.

Inovatyvi „Wilo“ technologija reiškia taupesnį elektros energijos 
naudojimą, patogesnę techninę priežiūrą bei eksploataciją, mažesnius 
eksploatacijos kaštus – visa tai, ką gali pajusti ir įvertinti galutinis 
vartotojas, šiuo atveju šilumos tiekimo įmonės, kurios „Wilo-Helix“ 
siurblį galėtų naudoti kaip papildymo siurblį savo katilinėse. 

naujasis „Wilo“ aukÐto efektyvumo 
Daugiapakopis siurBlys „HeliX“

Andrius Staðaitis,
UAB „Wilo Lietuva“ inþinierius konsultantas 

1 pav. „Helix“ siurblio darbaračiai gaminami 
naudojant lazerines technologijas

2 pav. „Helix“ siurblio 
naudingumo koeficien-
tas (žalia kreivė) paly-
ginti su įprastu daugia-
pakopiu siurbliu

3 pav. Dėl ypatingos 
flanšų konstrukcijos 
„Helix“ siurblys itin pa-
togiai montuojamas į 
vamzdyną

4 pav. „Helix“ siurblio 
mechaninis sandariklis 
itin paprastai išimamas 
ir keičiamas su visu 
patronu
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konferenCija „Ðilumos energetika ir 
teCHnologijos“ – Þvilgsnis Á lietuvos energetikà

Prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, konferencijos pirmininkas, doc. dr. Arvydas Adomavičius, konferencijos atsakingasis sekretorius
KTU Šilumos ir atomo energetikos katedra

Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos instituto 
ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos organizuotoje 
konferencijoje „Šilumos energetika ir technologijos“ susirinko 
energetikos krypties mokslininkai, gamybininkai ir valstybinių ins-
titucijų atstovai. Deja, plenarinį posėdį teko perkelti į KTU II rūmus 
Donelaičio g. 20, nes Auloje (kur tradiciškai vykdavo konferencijos 
plenarinis posėdis), rinkosi KTU Lietuvos mokslas ir pramonė 
(centrinio 2009 m. KTU organizuojamų konferencijų ciklo) renginio 
dalyviai. Tačiau tai nesukliudė ištikimiems konferencijos „Šilumos 
energetika ir technologijos“ gerbėjams gausiai ir aktyviai susirinkti 
į konferencijos plenarinį posėdį (žr. 1 pav.). 

Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos“ tampa 
tarptautine – konferencijos tarptautiniame moksliniame komitete 
sutiko dalyvauti tokie iškilūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai 
kaip profesorius Raymondas Viskanta iš JAV Purdue universiteto, 
prof. Eugenijus Ušpuras ir prof. Jurgis Vilemas iš Lietuvos ener-
getikos instituto, prof. Elmaras Blumsas iš Latvijos universiteto 
Fizikos instituto, prof. Eleonora Epik iš Kijevo technikos universi-
teto, prof. Olegas Martynenka iš Baltarusijos mokslų akademijos  
A. V. Lykovo Šilumos ir masės mainų instituto, prof. Simeonas 
Oka iš Serbijos branduolinių mokslų instituto (VINCA), prof. Arvo 
Otsas iš Talino technikos universiteto, prof. Bengtas Sundenas iš 
Švedijos Lundo technologijos instituto.

Plenariniame konferencijos posėdyje, kuriame dalyvavo per 
penkiasdešimt dalyvių, pristatyti septyni programiniai pranešimai. 

Posėdį pradėjo AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius Vik-
toras Valentukevičius pranešimu „Gamtinių dujų tiekimo patikimu-
mas ir alternatyvos“. Pranešimo įžangoje prelegentas keletu štrichų 
išryškino kai kurių žiniasklaidoje platinamų mitų ir „sensacijų“, 
siejamų su Lietuvos aprūpinimu dujomis, nepagrįstumą. Keliomis 

vaizdžiomis skaidrėmis pranešėjas išryškino nekonstruktyvaus ir 
emocijomis pagrįsto požiūrio į iššūkius, kuriuos Lietuvos visuome-
nei kelia kintanti geopolitinė ir ekonominė situacija organinio kuro 
rinkose, žalą. Toliau klausytojams pristatytos Lietuvos dujotiekių 
plėtros ar timiausiais metais perspektyvos ir esminiai projektai. 
Pabrėžtos dujų tiekimo saugumo užtikrinimo, racionalaus alterna-
tyvių kuro šaltinių plėtojimo problemos, nuoseklios ir koordinuotos 
ilgalaikės apsirūpinimo energetiniais ištekliais politikos būtinybė.

Lietuvos energetikos instituto vyriausiasis mokslinis dar-
buotojas habilituotas daktaras Algirdas Kaliatka pristatė instituto 
direktoriaus prof. Eugenijaus Ušpuro pranešimą „Ignalinos AE 
sauga: apsauginio gaubto (konteinmento) problema“. Pranešime 
aptarti Lietuvos nepriklausomybės metais atlikti Ignalinos AE sau-
gos vertinimo bei tobulinimo darbai, dėl kurių šią elektrinę galima 
laikyti saugiausia elektrine su RBMK reaktoriais. Toliau pranešėjas 
išryškino Ignalinos AE saugos ir patikimumo aspektus, nustatytus 
detalios tikimybinės analizės pagrindu, pabrėžė, kad nors vizualiai 
elektrinė ir neturi įprasto daugeliui atominių elektrinių apsauginio 
kevalo, atsparių patalpų sistema visiškai pajėgi atlikti jam paprastai 
priskiriamą funkciją: užtikrinti, kad per avariją į aplinką nepatektų 
radioaktyvios medžiagos. Šį teiginį pranešėjas pagrindė aptardamas 
kelių Lietuvos energetikos institute atliktų detalių tyrimų rezultatus. 
Pranešimo išvadose pranešėjas pabrėžė, kad techninės sąlygos, 
kuriomis remtasi priimant sprendimą apie Ignalinos AE uždary-
mą, buvo subjektyvios, apsauginio kevalo problema – išpūsta, o 
Ignalinos AE saugos lygis atitinka panašaus amžiaus vakarietiškų 
reaktorių saugos lygį. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Sta-
siūnas pranešime „Darnaus šilumos ūkio raktas – atsinaujinantys 
ir vietiniai energijos ištekliai“ pristatė Lietuvos šilumos tiekėjų 

1 pav. Konferencijos dalyviai pranešimų skaitymo metu
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asociaciją kaip vieną iš tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo 
asociacijos, jungiančios daugumą Europos šilumos tiekėjų, narių. 
Lietuva kartu su Danija ar Suomija patenka į šalių, kuriose cent-
ralizuotai tiekiamos šilumos dalis sudaro apie 50 procentų visos 
šildymui sunaudotos energijos, trejetuką ir šia prasme užtikrintai 
pirmauja Europoje. Toliau pranešėjas pristatė gausius statistinius 
duomenis, apibūdinančius esmines centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemų charakteristikas bei išryškinančius jų vaidmenį Lietuvos 
energetikos sektoriuje. Bendras centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose pasiekiamas kuro panaudojimo šilumos gamybai efek-
tyvumas artėja prie techniškai įmanomo, todėl siekiant mažinti kuro 
deginimo poveikį globaliniam klimato atšilimui būtina atsigręžti į 
atsinaujinančius energijos išteklius. Biokuro ir dujų kainų santykis 
bei nustatytos šilumos kainos sudaro palankias sąlygas biokuro 
panaudojimo plėtrai. 

Šildymo problemų analizę pratęsė Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto profesorius Vytautas Martinaitis pranešimu „Ar pas-
tatai – energetikos problemos?“. Pranešėjas, EK 7BP „Energija“ 
komiteto Lietuvos ekspertas, pranešimą pradėjo nuo Pasaulinės 
energetikos tarybos deklaruojamos apsirūpinimo energija sampra-
tos ir siekių. Energija, trumpai nusakoma 3P (3A) kodu – prieinama 
(accessible); paranki (available); priimtina (acceptable), – atveria 
galimybes nagrinėti daugumą visų krypčių ir rūšių kuro šaltinių, 
energijos generavimo, tiekimo ir vartojimo problemų. Prelegentas 
pristatė energijos vartojimo struktūrą, kitimo tendencijas pasaulyje 
ir Lietuvoje, išryškino energijos naudojimo efektyvumo ir taupymo 
galimybes. Pabrėžęs, kad didžiausios taupymo galimybės išlieka 
pastatų šildymo sektoriuje, pranešėjas nagrinėjo pastatų projektavi-
mą, atskirų projekto dalių koordinavimą darnios plėtros kontekste. 
Antrojoje pranešimo dalyje profesorius V. Martinaitis supažindino 
su kai kuriais sisteminės pastatų energinės bei ekserginės analizės 
metodais bei pavyzdžiais, pristatė Europoje vykdomas Bendrojo 
programavimo dokumento (BPD7) programas, apibūdino mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros finansavimo problemas ir temas 
Lietuvoje. 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 
branduolinės saugos departamento direktorius Sigitas Šlepavičius 
pranešime „Pasirengimas naujos AE saugos vertinimui ir licencija-
vimui“, pabrėžęs esminę Lietuvos sprendimo statyti naują atominę 
elektrinę bendrai ekonomikos, energetikos bei mokslo raidai šalyje, 
analizavo konkrečias problemas ir darbus, kuriuos turi nuveikti 
VATESI kaip branduolinę saugą reguliuojanti organizacija. Aptaręs 
pagrindinius AE projekto parengimo ir realizavimo etapus (poveikio 
aplinkai vertinimą; AE techninės specifikacijos rengimą ir derinimą; 
pirkimo procesus; pasirengimą statybai, licencijavimą; AE statybą, 
bandymus, pastatytos elektrinės licencijavimą bei pramoninę AE 
1-ojo bloko eksploataciją), pranešėjas apibūdino vykstančius ir 
ateityje būtinus esminius VATESI struktūros pokyčius, darbuotojų 
mokymo, teisinės bazės tobulinimo, specialistų rengimo naujai 
elektrinei problemas.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius Vidmantas 
Jankauskas pranešime „Dujų tiekimo problemos Vidurio Europoje ir 
Lietuvoje“ pratęsė pirmajame pranešime pristatytą tematiką. Pranešė-
jas aptarė dienos politines aktualijas, susijusias su Rusijos–Ukrainos 
dujų tiekimo krize, Europos šalių reakciją, potencialius dujų tiekimo 
saugumo didinimo kelius, šaltinius ir problemas. Kilusi diskusija dėl 
galimų dujų tiekimo Europai alternatyvų patvirtino nagrinėjamos prob-

lemos aktualumą ir sudėtingumą, kylantį dėl technologinių (gamtinių 
dujų skystinimo, saugojimo požeminėse saugyklose, naujų jungčių 
bei linijų įrengimo ir pan.) ir politinių (ilgalaikiai tiekimo susitarimai, 
energetinis „spaudimas“) aplinkybių.

Tradiciškai plenarinį posėdį užbaigė ilgamečio Generolo Jono 
žemaičio Lietuvos karo akademijos profesoriaus Algimanto Am-
brazevičius pranešimas „Centralizuoto šilumos tiekimo Lietuvos 
miestams perspektyvos“. Pranešėjas kaip visada emocingai ir 
energingai pristatė savo originalų požiūrį į centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemų plėtojimo poreikius, būdus ir galimybes.

Po pietų pertraukos konferencija tęsė darbą keturiose sekcijo-
se. Trims iš jų prireikė dviejų posėdžių perskaityti visus pateiktus 
pranešimus, o branduolinės energetikos sekcijai pakako vieno.

Atsinaujinančių energijos šaltinių ir biosferos apsaugos sekci-
joje perskaityti dvidešimt du pranešimai. Sekcijos darbe dalyvavo 
34 autoriai ir svečiai. Sekcijos pranešimuose vyravo aplinkosauginė 
tematika, pabrėžta emisijų mažinimo svarba ir vienos ar kitos degi-
nimo technologijos būdai. Be energijos gamybos poveikio aplinkai 
aptarta ir šaldymo technikos įtaka atmosferos taršai. 

Branduolinės energetikos sekcijoje perskaityta vienuolika pra-
nešimų. Džiugina, kad sekcijoje rado laiko pasisakyti naujosios 
Visagino atominės elektrinės atstovas Rimvydas Štilinis, pristatęs 
pasirengimo statybai eigą. Pranešimuose atsispindėjo bendros LR 
branduolinės energetikos tendencijos nuo Ignalinos AE uždarymo 
ir naujos statybos parengiamųjų darbų problemų iki šiuolaikinių 
skaičiavimų ir modeliavimo metodų tobulinimo ir praktinio taiky-
mo, ruošiantis naujos AE statybai ar dalyvaujant pasauliniuose 
branduolinės energetikos procesuose.

Šildymo, šilumos tiekimo ir termofikacijos sekcijos darbe da-
lyvavo per trisdešimt dalyvių. Sekcijoje perskaitytuose dvidešimt 
dviejuose pranešimuose buvo nagrinėjamos tiek techninės šilumos, 
biodujų generavimo, tiekimo, paskirstymo ir vartojimo problemos, 
tiek ir kintančių energijos išteklių kainų įtaka galimiems techniniams 
renovacijos procesams, šilumos tiekimo kokybei ir pan. Be paty-
rusių ilgamečių šios srities specialistų konferencijoje dalyvavo 
ir gausus būrys jaunimo, o tai leidžia tikėtis, kad šioje svarbioje 
ekonomikos srityje ir ateityje pakaks kvalifikuotų specialistų. 

Šilumos ir masės mainų sekcijoje perskaityti dvidešimt šeši 
pranešimai, parengti penkiose organizacijose: Kauno technologijos 
universitete, Lietuvos energetikos institute, Lietuvos žemės ūkio 
universitete, Maskvos valstybiniame inžinerinės ekologijos univer-
sitete ir UAB „Varmega“. Pranešimai atspindi būdingas šiandienos 
šilumos ir masės mainų mokslo tendencijas – nuo fundamentinių 
šilumos mainų tyrimo disperguotose, daugiafazėse, biologinėse 
sistemose ar plazmoje iki praktinių šių tyrimų rezultatų taikymo 
konkrečiose sistemose bei technologijose.

Baigiant norėtųsi paminėti, kad gilias tradicijas turinti kon-
ferencija „Šilumos energetika ir technologijos“ visada laukia ne 
tik mokslo, bet ir pramonės įmonių atstovų pranešimų ar tiesiog 
dalyvavimo, todėl kviečiame šio žurnalo skaitytojus 2010 metais 
įvyksiančiai konferencijai pradėti ruoštis jau šiandien, nors nuo 
paskutinės konferencijos praėjo dar nedaug laiko. 

Leiskite Jus patikinti – 2010 metų konferencija TIKRAI ĮVyKS 
ir mes Jūsų TIKRAI LAUKIAME DALyVAUJANT!
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„Grundfos“ siūlo plačiausią cirkuliacinių siurblių asortimentą 
rinkoje. Siekdami ir toliau pirmauti, mes stengiamės kurti nova-
toriškus sprendimus. Nauji gaminiai – tai ir esamo asortimento 
plėtra tenkinant klientų poreikius. Pastaruoju metu rinkoje atsirado 
keturi nauji „Grundfos“ cirkuliaciniai siurbliai: „Alpha 2L“, UPS (6 
ir 10 m), „Magna“ (4 m). Kiekvieno iš jų atsiradimo istorija yra 
skir tinga, bet visos šios naujienos skir tos sutvir tinti „Grundfos“ 
pozicijas mažųjų cirkuliacinių siurblių srityje. Straipsnyje plačiau 
apžvelgsime šiuos keturis gaminius.

Naujas „Alpha 2L“ – tai tarpinis produktas tarp „Alpha 2“ ir UPS 
serijos siurblių, skir tas nedidelėms reguliuojamoms radiatorinio ar 
grindinio šildymo sistemoms (žr. 1 pav.). 

L versija reiškia sumažintą funkcionalumą, o kartu ir mažesnę 
nei „Alpha 2“ siurblio kainą. Šis gaminys neturi tokių gerai žinomų 
„Alpha 2“ savybių: „Autoadapt“, naktinio nustatymo režimų ir 
ekrano, rodančio momentinį energijos suvartojimą. Tačiau „Alpha 
2L“ – tai siurblys su integruotu valdymu, veikiančiu pagal slėgių 
skir tumą ir prisitaikančiu prie šildymo sistemos pokyčių. Taip pat 
čia, kaip ir „Alpha 2“, naudojamas nuolatinio magneto variklis. O 
svarbiausia – tai yra A energijos klasės siurblys.

„Alpha 2L“ visiškai pakeičia ankstesnį „Grundfos Alpha+“ siurb-
lį. Šiuo gaminiu siekiame paskatinti vartotojus rinktis elektroninius 
(keičiamo greičio) siurblius vietoj pastovaus greičio siurblių.

Nors „Grundfos“ kompanija propaguoja naujus elektroninius 
sprendimus siekdama sumažinti energijos sąnaudas, neužmirštame 
tobulinti ir ankstesnio modelio siurblių. Atlikus konstrukcinius pakei-
timus – pakeitus korpusą, darbo ratą ir įtekėjimo žiedą – sumažėjo 
siurblio UPS 25-60 180 energijos poreikis. Dabar siurblys sunaudoja 
tik 50 W (I greičiu), 55 W (II) ir 60 W (III). Optimizavus hidrauliką, šis 
laiko patikrintas gaminys gavo B energijos klasės įvertinimą.

Kompanija ne tik tobulina pastovaus greičio siurblius, bet ir 
kuria naujus gaminius. Taigi dar viena naujiena – ilgai lauktas UPS 
(10 m) siurblys, kuris užgimė artimai bendradarbiaujant su mūsų 
klientais (žr. 2 pav.). 

Šis UPS serijos modelis skirtas nedideliems ar vidutinio dydžio 
gyvenamiesiems namams ar komerciniams pastatams. Tai C energi-

1 pav. Alpha 2, Magna ir Alpha 2 L siurbliai

keturi nauji „grunDfos“ CirkuliaCiniai siurBliai
Saulius Zulonas

UAB „Grundfos Pumps“ inžinierius konsultantas

jos klasės, trijų greičių siurblys, užpildantis buvusią nišą tarp vidutinio 
dydžio (UPS 25/32-80) ir didžiųjų UPS siurblių (UPS 32-120 F). 
Šio gaminio savybės: „Alpha“ maitinimo kištukas, dėl kurio labai 
paprasta pajungti elektros maitinimą, greičių perjungiklis su galios 
indikatoriumi ir aliarmo modulis, naudojamas kaip priedas didesnėse 
sistemose. Atsiradus šiam UPS (10 m), „Grundfos“ gali pasigirti pilnu 
siurblių asortimentu nuo 4 m iki 12 m slėgio aukščio.

Galiausiai paskutinė, bet nemažiau svarbi naujiena – „Magna“ 
(4 m) siurblys (žr. 1 pav.). Jis sukurtas siekiant didesnio efektyvumo 
vietoj ankstesnių UPE siurblių, kurie buvo B ir D energijos klasių, 
tuo tarpu „Magna 25/32-40“, kaip ir visa „Magna“ serija, – A 
klasės. Iš principo „Magna“ (4 m) pagal charakteristikas (debitas 
ir išvystomas slėgio aukštis) yra labai panašus į „Alpha 2“. Todėl 
dažniausiai „Alpha 2“ siurbliu galima pakeisti UPE siurblį, bet 
„Magna“ yra nepakeičiamas, jei reikia komunikuoti su siurbliu. 
„Magna“ siurblius galima valdyti išoriniu signalu, prijungus prie 
pastato valdymo sistemos stebėti jo veikimą ar keisti nustatymus 
ir t. t. Kaip ir visi „Magna“, šie naujokai turi unikalią „Autoadapt“ 
funkciją, juos galima naudoti ir šildymo, ir kondicionavimo siste-
mose (leistina minimali skysčio temperatūra +2 °C).

Kad būtų lengviau išsirinkti siurblius, pateiksiu trumpą naujienų 
apibendrinimą. Jeigu jums reikalingas siurblys individualaus namo 
šildymo sistemai, rinkitės reguliuojamą „Alpha 2“ arba pigesnę jo 
versiją „Alpha 2L“. Jeigu reikia užtikrinti karšto vandens cirkuliaciją 
daugiabučiame name, rinkitės B energijos klasės UPS 25-60 siurblį, 
jeigu tam pačiam namui reikia siurblio nereguliuojamai šildymo 
sistemai, tai tam darbui puikiai tiks UPS serijos siurblys (10 m arba 
kitas). Pasirinkę „Magna“ serijos siurblį būsite tikri, kad siurblys 
nesunaudos daugiau elektros energijos, nei priklauso, ir visada žino-
site, kaip ir ką jis veikia. Tikiuosi, kad atnaujintas „Grundfos“ siurblių 
asortimentas padės rasti jūsų lūkesčius atitinkantį sprendimą.

Jeigu kilo klausimų ar norėtume daugiau sužinoti apie siurb-
lius, kreipkitės į „Grundfos“ atstovybę Lietuvoje UAB „Grundfos 
Pumps“ telefonu (8 ~ 5) 239 5430 arba elektroniniu paštu 
info_gli@grundfos.com. 

2 pav. Naujasis UPS32-100 siurblys
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Šildymo ir vėdinimo katedra kuruoja šias studijų programas:

BAKALAURO (dieninës studijos, 4 metai) – pAstAtų eneRgetiKA; 

BAKALAURO (neakivaizdinës studijos, 5 metai) – pAstAtų inŽineRinĖs sisteMOs;

MAgistRO (dieninës studijos, 2 metai) – eneRgetiKOs iR teRMOinŽineRiJOs (su galimybe rinktis 
ENERGETIKOS PLANAVIMO specializacijà);

MAgistRO (neakivaizdinës studijos, 2 metai) – eneRgetiKOs inŽineRiJA.

Studijuojamos techninės sistemos, kurias projektuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint užtikrinamos 
geros komforto ir technologinės sąlygos patalpose. 

Išmokstama kurti šiuolaikinius technologinius reikalavimus atitinkančias, aplinką ir išteklius tausojant 
dirbančias sistemas.

Pasirinkę pastatų energetikos studijų programą studentai įgis energetikos mokslo teorinius pagrindus, mokysis, kaip 
sudaryti geras patalpų komforto ir technologines sąlygas kuriant, naudojant ir prižiūrint efektyviai šilumos energiją bei 
atsinaujinančios energijos šaltinius naudojančias technines sistemas. Šiuos uždavinius deramai gali spręsti specialų išsi-
lavinimą turintys energetikos specialistai.

Dažniausiai šios srities absolventai dirba šilumos ir dujų tiekimo sistemas eksploatuojančiose ar projektuojančiose orga-
nizacijose, specializuotose firmose, gamyklų ir didelių viešosios paskirties pastatų šildymo, vėdinimo bei oro kondicionavimo 
sistemų eksploatavimo tarnybose. Šią studijų programą galima studijuoti ir anglų kalba, dalyvauti studijų užsienyje mainų 

programose. Baigus šias studijas įgyjamas energetikos 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS

ŠILDYMO IR VĖDINIMO KATEDRA

Šildymo ir vėdinimo katedra
Saulėtekio al. 11-2408,

LT-10223 Vilnius
Tel. (8~5) 274 4718, 
faks. (8~5) 274 4729,
el. p. svk@ap.vgtu.lt
www.svk.ap.vgtu.lt

Dokumentus priima
stojančiųjų į VGTU
priėmimo skyrius:

Saulėtekio al. 11-CR204A
LT-10223 Vilnius

Tel.: (8~5) 274 4949, 274 4950
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Šilumos ir atomo energetikos katedra kuruoja:
dvi BAKALAURO (4 metų) – teRMOinŽineRiJOs ir BRAnDUOLinĖs eneRgetiKOs – ir tris MAgistRO – 
teRMOinŽineRiJOs, BRAnDUOLinĖs eneRgetiKOs (2 metų ) bei pRAMOnĖs teRMOinŽineRiJOs  
(1,5 metų) – studijų programas.

Specialistai rengiami technologinei, organizacinei, projektinei ir mokslinei veiklai šiluminėse ir atominėse elek-
trinėse, šilumos tiekimo, maisto, chemijos, kuro gavybos, perdirbimo, tiekimo, saugojimo ir kitų pramonės šakų 
įmonėse ir mokslo institucijose. Jie gali savarankiškai vystyti verslą, susijusį su termoinžinerinių paslaugų tiekimu, 
šilumos technologijų kūrimu ir naudojimu, atsinaujinančių bei vietinio kuro energijos šaltinių naudojimu.

termoinžinerijos bakalauro studijų specializacijos sritys:
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1. ĮVADAS

Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse dauguma centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemų didesniuose miestuose suprojektuota ir įrengta 
daugiau kaip prieš 30 metų. Dinamiški pokyčiai energetikos ir 
pramonės įmonėse smarkiai veikė centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemų darbą (sumažėjo suminis šilumos vartojimas, kai kurie 
vartotojai nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atsijungė, 
atsirado naujų vartotojų, sparčiai diegiami automatizuoti šilumos 
punktai ir t. t.). Dėl šių priežasčių centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos veikia neoptimaliais darbo režimais, šilumos tinkluose 
susidaro dideli perdavimo nuostoliai, slėgio ir temperatūros netoly-
gumai, padidėja tinklų eksploatacinės sąnaudos. Per eksploatacijos 
laiką centralizuoto šilumos tiekimo sistemų vamzdynai ir prie jų 
prijungtos sklendės, movos, jungtys ir pan. smarkiai susidėvėjo – jų 
eksploatavimo amžius yra arti kritinės ribos, o tai didina galimų 
avarijų tikimybę. Tačiau, nepaisant to, pagrindinė vamzdynų (šilu-
mos tiekimo trasų) dalis yra keičiama tik atsiradus būtinybei – kai 
neužtenka pralaidumo ar įvyksta magistralinio vamzdyno trūkis. 
Viena pagrindinių centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų 
eksploatavimo problemų yra ta, kad sistemos tiriamos ir vertinamos 
daugiausia bendrovių specialistų jėgomis ar sudarius trumpalaikes 
sutartis su konsultantais, bet nėra sisteminio įvertinimo ar bendros 
technologijos, susijusios su realiu CŠT vamzdynų eksploatavimo 
patikimumo ir rizikos veiksnių vertinimu bei silpniausių sistemos 
mazgų identifikavimu. Taigi dėl kelių priežasčių (techninių, ekonomi-
nių, juridinių) yra poreikis sukurti sisteminę ir bendrą CŠT sistemų 
įvertinimo metodiką, kuri leistų: 

•  įvertinti CŠT sistemos ir atskirų jos elementų esamą patikimu-
mą ir pateikti jo prognozes atsižvelgiant į sistemos senėjimą, 
remontų ir atnaujinimo strategijas;

•  analizuoti galimas avarijas, įvertinti jų tikimybes ir riziką;

•  įvertinti ir palyginti šilumos tinklų priežiūros planus optimi-
zuojant remontą, parengti avarijų valdymo planus vamzdynų 
dalių keitimui, kartu atliekant galimų avarijų prevenciją;

•  ekonomiškai pagrįsti sistemos patikimumo gerinimo planą ir t. t.

Tokios sisteminės ir bendros CŠT sistemų įvertinimo metodikos 
pagrindas yra šilumos tiekimo patikimumo modelis, kuris susideda 
iš sistemos termohidraulinio modelio, stiprumo  tikimybinio modelio 
ir tinklo patikimumo matematinio modelio (1 pav.). 

1 pav. Šilumos tinklo patikimumo įvertinimo modelis

Šilumos tiekimo vartotojams patikimumą lemia du pagrindiniai 
veiksniai: tinklo pajėgumas ir tinklo patikimumas. Tinklo pajė-

patikimumo Ávertinimo metoDikos taikymas kauno 
miesto Centralizuotam Ðilumos tiekimo tinklui

A. Kaliatka1, M. Valinčius1, J. Augutis1,2, R. Krikštolaitis1,2, 
S. Rimkevičius1, G. Dundulis1, R. Bakas3

1 Lietuvos energetikos institutas
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija
Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas
El. paštas ricardas@mai.lei.lt
2 Vytauto Didžiojo universitetas
Matematikos ir statistikos katedra
Vileikos g. 8, LT-44404 Kaunas
El. paštas ricardas@if.vdu.lt
3 AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas
El. paštas r.bakas@kaunoenergija.lt

Santrauka: Straipsnyje pateikiama centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos patikimumo vertinimo metodika, jungianti termohidraulinį, 
stiprumo tikimybinį ir matematinį modelius. Kuriant modelį buvo 
taikomi baigtinių elementų, pirmos eilės patikimumo bei atsako 
paviršiaus, gedimų medžių, Monte Karlo modeliavimo metodai. 
Straipsnyje pristatyta metodika pritaikyta Kauno miesto centrali-
zuoto šilumos tiekimo tinklui. Kaip pavyzdys yra pademonstruotas 
termofikacinio vandens tiekimo į Kauno miesto centrą patikimumo 
vertinimas. Vertinant patikimumą buvo išanalizuoti keliai, kuriais 
miesto centrą pasiekia termofikacinis vanduo, ir identifikuotos 
galimos vamzdynų avarijų vietos. Nustatytuose mazguose atlikti 
tikimybiniai ir termohidrauliniai skaičiavimai. 

Raktažodžiai: centralizuotas šilumos tiekimas, patikimumas, 
termohidraulinis modelis, stiprumo tikimybinis modelis, matema-
tinis modelis
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gumas – tai tinklo galimybės įvairiais režimais pateikti reikiamą 
šilumos kiekį vartotojui. Aišku, svarbiausia yra sunkiausi režimai, 
tokie kaip ilgas šaltas periodas, staigus atšalimas ir pan. Tinklo 
pajėgumui įvertinti, naujų vartotojų pajungimo galimybėms išanali-
zuoti reikalingas viso tinklo (įskaitant šilumos generatorius) termo-
hidraulinis modelis, pagal kurį būtų skaičiuojami pagrindiniai tinklo 
termohidrauliniai parametrai modeliuojant įvairius darbo režimus, 
tinklo konfigūraciją, pereinamuosius procesus ir t. t.

Tinklo patikimumui bet kuriame jo taške įvertinti pirmiausia 
būtina nustatyti, kokiais keliais į šį tinklo tašką gali būti tiekiama 
šiluma. Tam reikia tinklo patikimumo modelio, automatiškai iš-
renkančio visus galimus bet kurio tinklo taško aprūpinimo šiluma 
kelius ir šiems keliams priklausančius tinklo elementus. Skaičiuo-
jant patikimumą būtina remtis kiekvieno tinklo elemento gedimų 
intensyvumu ir pagrindinėmis gedimų charakteristikomis, tokiomis 
kaip įrenginio gedimo įtaka šilumos tiekimui, gedimo pašalinimo 
vidutinis laikas, gedimo aptikimo vidutinis laikas ir pan. 

Įrenginių gedimų intensyvumas priklauso ne tik nuo įrenginių 
amžiaus, degradacijos lygio, eksploatacijos sąlygų, bet ir nuo 
konkrečių darbinių tinklo parametrų – slėgio ir temperatūros. Du 
paskutiniai parametrai yra gaunami iš termohidraulinio tinklo mo-
delio skaičiuojant juos konkrečiam darbo režimui.

Vienas iš tinklo elementų gedimų dažnio nustatymo šaltinių 
yra konkreti gedimų statistika, sukaupta tinklo eksploatacijos 
duomenų bazėje. Tikslesniam patikimumo įvertinimui statistinių 
gedimų duomenų neužtenka, reikalingas pagrindinių tinklo elementų 
struktūrinis patikimumo modelis, kuris leidžia paskaičiuoti tinklo 
elementų gedimo tikimybių priklausomybes nuo esamos elemen-
to būklės, eksploatacijos sąlygų (grunto, izoliacijos ir pan.) bei 
dalinių parametrų (slėgio, temperatūros ir pan.). Nustatant įvairių 
konstrukcijų patikimumą svarbu atlikti jų stiprumo analizę, įverti-
nant normalios eksploatacijos ir avariniais atvejais susidarančias 
apkrovas. Modeliuojant nagrinėjamų konstrukcijų stiprumo analizę, 
turi būti realiai įvertintos pradinės paruošto modelio sąlygos, t. y. 
medžiagų savybės, elementų geometrijos duomenys ir apkrovos. 
Tačiau nagrinėjant sudėtingos konstrukcijos, didelių matmenų 
įrenginius yra sunku aprašyti minėtas pradines sąlygas nekintamais 
dydžiais. Todėl atliekant konstrukcijų stiprumo analizę nagrinėjama 
jų suirimo tikimybinė analizė, tariant, kad medžiagų savybės, ele-
mentų geometrijos duomenys bei apkrovos yra neapibrėžti dydžiai. 
Tuo tikslu, siekiant atsižvelgti į įvairių sistemų atskirų parametrų 
tikimybinę prigimtį, suirimo tikimybei nustatyti integruojami deter-
ministiniai ir tikimybiniai metodai. Deterministinei stiprumo analizei 
naudojama baigtinių elementų metodika (kompiuterinė programa 
„Neptune“), o tikimybinei analizei panaudojami matematiniai Monte 
Karlo modeliavimo, pirmos eilės patikimumo bei atsako paviršiaus 
metodai (kompiuterinė programa „ProFES“).

Šiame straipsnyje trumpai aprašytas CŠT sistemos modelis, 
sukurtas Kauno miesto termofikacinių vamzdynų magistraliniams 
tinklams. Kaip modelio darbo iliustracija pateikiami šiuo modeliu 
atlikti tyrimai:

•  trūkių Kauno miesto magistraliniame tinkle įtaka šilumos 
tiekimui miesto centre,

•  vamzdžio prie judamosios atramos suirimo tikimybinė 
analizė.

2. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKI-
MUMO MODELIS

2.1 Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos termohidraulinis 
modelis 

Kaip minėta, pirmasis etapas kuriant šilumos tiekimo pati-
kimumo modelį yra centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ter-
mohidraulinio modelio sudarymas. Šis modelis, net ir nesukūrus 
viso šilumos tiekimo patikimumo modelio, leidžia analizuoti avarijų 
šilumos tinkle padarinius, gali būti panaudotas sprendžiant šilumos 
tinklų pertvarkymo, remonto optimizavimo ir panašius klausimus. 
Šis modelis paprastai kuriamas naudojantis programų paketais, 
kuriais aprašoma centralizuota šilumos tiekimo sistema su savo pa-
grindiniais komponentais: vamzdynais, siurbliais, vandens šildymo 
įrenginiais, sklendėmis, šilumos vartotojais ir t. t. Programų paketai 
modeliuoja termohidraulinius procesus, vykstančius vandenyje, 
jam tekant sistemos vamzdynais. Sukurtas modelis turi atsakyti į 
klausimus, kuriuos jam kelia kitos sistemos patikimumo modelio 
dalys – stiprumo tikimybinis ir matematinis patikimumo modeliai. 
Taigi šis modelis turi pateikti slėgių ir temperatūros pasiskirstymą 
magistraliniame tinkle, vandens tekėjimo kryptis ir greičius ir pan. 
Patogiausia tokiai termohidraulinei analizei taikyti specializuotus 
programų paketus, skir tus CŠT termohidrauliniam modeliavimui, 
pavyzdžiui, įmonės ,,7-Technologies“ sukurtą programų paketą 
„Termis“ [1], bet galima pritaikyti ir kitus sisteminei termohidraulinei 
analizei skir tus paketus. 

Šiame straipsnyje pateikiamas pavyzdys – Kauno miesto CŠT 
sistemos modelis. Termohidraulinių procesų, vykstančių Kauno 
termofikacinių vamzdynų magistraliniuose tinkluose, pereinamųjų ir 
avarinių procesų analizei pasirinktas RELAP5 programų paketas [2]. 
Šis programų paketas sukurtas Aidaho (JAV) nacionalinėje laborato-
rijoje ir skirtas avarijų, kurių metu prarandamas šilumnešis, analizei 
branduolinėse jėgainės. Šis programų paketas šilumnešio tekėjimą 
aprašo vienmačiais nehomogeniniais nelygsvariniais skysčio mo-
deliais, panaudodamas šešias masės, impulso ir energijos tvarumo 
lygtis, atskirai vandens ir garo fazėms. Energijos tvarumo lygtims 
uždaryti naudojamos tarpfazinio pernešimo, impulso bei šilumos 
pusiau empirinės priklausomybės, kurių pavidalas priklauso nuo 
šilumnešio tekėjimo režimo. RELAP5 programų paketas turi šilumos 
laidumo modelius plokščiai, cilindrinei bei sferinėms geometrijoms, 
turi specialius modulius, skirtus atskiriems fizikiniams procesams ir 
elementams (kritiniams tekėjimams, šilumos išsiskyrimui, siurbliams, 
vožtuvams, hidroakumuliatoriams, separatoriams, išsišakojimams 
ir kt.) modeliuoti. Visos išvardytos programų paketo savybės yra 
tinkamos modeliuoti termohidraulinius procesus visų vamzdynų 
sistemose, tiek branduolinių jėgainių, tiek šilumos tiekimo. Kauno 
termofikacinių vamzdynų magistralinių tinklų schema, kurios modelis 
sukurtas naudojant RELAP5, pavaizduota 2 paveiksle. 

Kuriant modelį, buvo remtasi informacija apie magistralinio 
vamzdyno atskirų dalių ilgius, skersmenis, vamzdžių šiurkštumą 
ir pan. Taip pat pasinaudota informacija apie vandens srautus tam 
tikrose linijose, slėgius konkrečiuose taškuose, prie magistralinio 
tinklo prijungtų vartotojų apkrovas. Ši informacija panaudota tinklo 
modeliui derinti siekiant numatytos stacionarios būsenos. Parametrai 
magistraliniame tinkle esant stacionariai būsenai, kai vanduo šildo-
mas tik Kauno termofikacinėje elektrinėje (KTE) (būsena, atitinkanti 
2005 metų vasario mėnesio realią būklę), pateikti 1 lentelėje. Slėgiai 
visur šiame straipsnyje pateikiami pertekliniai (manometriniai). 
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2 pav. Kauno šilumos tinklų magistralinių vamzdynų schema

1 lentelė. Pagrindinai Kauno CŠT sistemos parametrai (pagal 2005 metų vasario mėnesio realią būklę) 

Parametras Gauta informacija Modeliuojant apskaičiuota reikšmė
Iš KTE tiekiamo vandens srauto slėgis 7,4 bar 7,6 bar
Į KTE grįžtančio vandens srauto slėgis 2,2 bar 2,2 bar

Slėgis „Pergalės“ siurblinėje:
tiekimo linijoje prieš droselį 9,1 bar
tiekimo linijoje už droselio 5,5 bar 5,8 bar

grįžimo linijoje prieš siurblius 3,3 bar 3,4 bar
grįžimo linijoje už siurblių 8 bar
Slėgis „Šilko“ siurblinėje:

tiekimo linijoje prieš droselį 9,7 bar
tiekimo linijoje už droselio 5,5 bar 5,8 bar

grįžimo linijoje prieš siurblius 3,3 bar 3,4 bar
grįžimo linijoje už siurblių 7,1 bar

Slėgis „Petrašiūnų“ siurblinėje:
tiekimo linijoje prieš droselį 9 bar
tiekimo linijoje už droselio 5,5 bar 5,9 bar

grįžimo linijoje prieš siurblius 3,3 bar 3,7 bar
grįžimo linijoje už siurblių 7,2 bar

Vandens srautas per „Pergalės“ siurblinę 970 t/h (269 kg/s) 970 t/h (269 kg/s)
Vandens srautas per „Šilko“ siurblinę 450 t/h (125 kg/s) 622 t/h (173 kg/s)

Vandens srautas per „Petrašiūnų“ siurblinę 250 t/h (69 kg/s) 198 t/h (55 kg/s)
Bendras vandens srautas iš KTE 6 429 t/h (1 786 kg/s) 6 429 t/h (1 786 kg/s)

Sukurtas modelis buvo panaudotas atliekant elektros energijos 
praradimo „Pergalės“ siurblinėje analizę, nustatant trūkių magis-
traliniame tinkle įtaką šilumos tiekimui miesto centre, įvertinant 
rezervinių šilumos tiekimo šaltinių būtinybę ir t. t. Toliau pateikiama 
magistralinio tinklo vamzdynų schemos patikimumo analizė, atlikta 
naudojant šį termohidraulinį vamzdynų modelį. 

2.2 Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos stiprumo tiki-
mybinis modelis 

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galimo suirimo tikimy-
biniam įvertinimui naudota metodika, jungianti deterministines ir 
tikimybines skaičiavimo metodikas. Deterministinei objektų struktū-
rinio vientisumo analizei naudota deterministinė baigtinių elementų 
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Tarptautinė konferencija „Investavimas į būsimas atsinaujinančių energijos 
išteklių rinkas“ (Investing in Future Renewable Energy Markets)
balandžio 27–28 d. Berlynas, Vokietijoje
Informacija http://www.europaeische-akademie.net

GEGUŽĖ
34-asis Euroheat & Power kongresas
geguþës 25–26 d. Venecija, Italija
Informacija www.euroheat.org
ROOMVENT 2009: 11-oji tarptautinë oro paskirstymo patalpose konfe-
rencija
(11th International Conference on Air Distribution in Rooms) 
geguþës 24–27 d. Busan, Korëja   
Informacija www.roomvent2009.org

BIRŽELIS
7-oji tarptautinė mokslinė konferencija 
„Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics“ 
birželio 28–liepos 3 d. Krokuva, Lenkija
Informacija http://www.exhft-7.agh.edu.pl/

LIEPA
16-oji tarptautinė konferencija 
„Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO)“ 
liepos 1–3 d. Budapeštas, Vengrija
Informacija http://www.mate.mtesz.hu/hun/Lapok/2009/THERMO2009/index.
php

kompiuterinė programa „Neptune“ [3]. Tikimybiniam stiprumui įver-
tinti naudota kompiuterinė programa „ProFES“ (tikimybinė baigtinių 
elementų sistema) [4]. „ProFES“ leidžia greitai sudaryti tikimybinius 
modelius: vykdomuosius modelius, analitines formuluotes ir baig-
tinių elementų modelius. „ProFES“ galima naudoti net ir neatliekant 
tikimybinio modeliavimo, panaudojant vidines „ProFES“ funkcijas 
arba funkcijas, kurios gali būti įtrauktos rankiniu būdu. „ProFES“ 
gali būti taikomas kaip papildymas vykdomiesiems modeliams, taip 
galima atlikti tikimybinius tyrimus, panaudojant deterministinius 
modelius. Kompiuterinės programos „ProFES“ ir „Neptune“ yra 
sujungtos specialiu transliatoriumi „ProFES“/„Neptune“ (pn_glue 
programa) [5]. Stiprumo analizė atliekama kompiuterine progra-
ma „Neptune“ naudojant skir tingus konstrukcijos geometrinius, 
medžiagų savybių ir apkrovimo duomenis, kurie yra paruošiami 
pasitelkus kompiuterinę programą „ProFES“. Stiprumo analizės 
rezultatai apdorojami irgi kompiuterine programa „ProFES“, todėl 
gaunamos konstrukcijų suirimo tikimybės atsižvelgiant į įvairius 
parametrus.

Nagrinėjamos šilumos tiekimo sistemos suirimo tikimybinė 
analizė atlikta dviem etapais. Pirmiausia analizuota šilumos tiekimo 
sistemos vamzdynų atkarpos dalis, kurioje yra sumontuotas suirimo 
tikimybinei analizei parinktas sistemos elementas (šioje analizė-

je – judamoji atrama) ir atkarpos, esančios tarp nejudamųjų atramų. 
Magistralinių tinklų vamzdynų bendram struktūrinio vientisumo 
įvertinimui naudota baigtinių elementų metodika. Ši analizė atlikta 
kompiuterine baigtinių elementų programa „ADLPIPE V10“ [6], 
skirta vamzdinių sistemų stiprumo analizei. Geometriniai magistra-
linių tinklų vamzdynų modeliai sudaryti pagal AB „Kauno energija“ 
pateiktus brėžinius. Vamzdyno struktūrinio vientisumo analizei 
naudotas baigtinių elementų modelis parodytas 3 paveiksle.

Skaitiniame modelyje magistralinių tinklų vamzdžiai sumo-
deliuoti „Run“ tipo elementais, alkūnės – „Elbow“ elementais. 
Šiluminėse magistralėse vamzdžių temperatūros plėtimasis 
yra kompensuojamas kilpiniais kompensatoriais, riebokšliniais 
kompensatoriais ir pačios magistralės konfigūracija. Skaitiniame 
modelyje riebokšliniai kompensatoriai sumodeliuoti pasitelkus 
„Bellow“ elementus. „Bellow“ elementuose yra leidžiami poslinkiai 
ašine vamzdžio kryptimi ir posūkiai apie ašinę vamzdžio ašį, o 
poslinkiai ir posūkiai kitomis kryptimis yra suvaržyti. Paslankios 
(judamosios) atramos sumodeliuotos kaip dvikryptės spyruoklės, 
kurioms suteiktas 1·108 N/m standumas neigiama Y koordinatės 
kryptimi, t. y. konstrukcijai leidžiami poslinkiai horizontalioje plokš-
tumoje bei teigiama Y ašies kryptimi.

3 pav. Magistralinio tinklo vamzdyno dalies baigtinių elementų modelis

Tęsinys kitame (39) numeryje
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