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UAB „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“ 
Ulonø g. 2, 
LT-08240 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 „Komunalinių paslaugų 
centras“ 
Kauno g. 17, Babtai 
LT-54334 Kauno r. 
Tel. (8 37) 43 05 83

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 tinklai“
Klaipëdos g. 8
LT-55169 Jonava
Tel. (8 349) 52 189

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5770 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞIN-
IERIØ ASOCIACIJOS 
KOLEKTYVINIØ 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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KLAIPĖDOS BIOKURO IR ATLIEKŲ 
TERMOFIKACINĖ JĖGAINĖ: POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO PATIRTIS
Rasa Alkauskaitė-Kokoškina,

aplinkosaugos projektų vadovė, UAB „AF-Enprima“

1  Tai bet kuris stacionarus ar mobilus įrenginys, kurio pagrindinis tikslas – energijos arba materialių produktų gamyba ir kuris naudoja atliekas kaip įprastinį arba kaip papildomą 
kurą (2006-12-04 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-564).

2 European Commission Refference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006.

PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL 
PIRMOSIOS LIETUVOJE BIOKURO 
IR ATLIEKų TERMOFIKACINĖS 
JĖGAINĖS STATYBOS 
KLAIPĖDOJE
Šių metų birželio 16 d. Klaipėdos re-

giono aplinkos apsaugos depar tamentas 
prie Aplinkos ministerijos priėmė teigiamą 
sprendimą dėl pirmosios Lietuvoje biokuro 
ir atliekų termofikacinės jėgainės statybos 
Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje 
leistinumo aplinkosauginiu požiūriu. Taip 
buvo užbaigtos beveik 2 metus trukusios šio 
sudėtingo ir kompleksiško objekto poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV) procedūros. 

PAV dokumentus rengė ir procedūras 
atliko Suomijos kompanijos ÅF-Consult Ltd 
dukterinė įmonė Lietuvoje UAB „AF-  Enpri-
ma“. Naująją jėgainę planuoja statyti ben-
dra Suomijos energetikos kompanijos ir 
AB „Klaipėdos energija“ įsteigta bendrovė 
UAB „Fortum Klaipėda“. 

Planuojama 20 MW elektros ir apie 50 MW 
šilumos galingumo biokuro ir atliekų termofi-
kacinė jėgainė – bendro deginimo įrenginys1, 
kur kaip kuras bus naudojamas biokuras (apie 
75 000 t/m), komunalinės atliekos, pirmą 
kartą išrūšiuotos susidarymo vietoje ir/arba 
antrą kartą – naudojant technologijas (apie 
115 000–130 000 t/m), bei nepavojingos ga-
mybos atliekos (apie 50 000 t/m). Per metus 
sudeginus 245 000 t kuro bus pagaminama 
ir Klaipėdos miestui perduodama 380 GWh 
šilumos bei 110 GWh elektros energijos.

Jėgainėje bus naudojama naujausia 
įranga ir technologijos, atitinkančios ES ir 
nacionalinius atliekų deginimo standartus. 
Atliekoms deginti bus pasirinkti ES geriausiai 
prieinami gamybos būdai (GPGB)2. Jėgai-
nėje bus įdiegta katilo su ardynine pakura 
technologija. 

APLINKOSAUGINIAI ASPEKTAI, 
SVARBŪS NAUDOJANT ATLIEKAS 
ENERGIJAI GAMINTI

Klaipėdos biokuro ir atliekų termofikaci-
nės jėgainės PAV ataskaitoje buvo išsamiai 
išanalizuotas ir įvertintas jos poveikis aplinkai. 
Tai susiję su į aplinką išmetamomis medžia-
gomis bei deginant kurą ir valant dūmus 
susidariusių pavojingų ir nepavojingų liekanų 
tvarkymu ir šalinimu. Taip pat didelis dėmesys 
buvo ski riamas automobilių ir jėgainės kelia-
mo triukšmo poveikiui įvertinti, nemalonių 
kvapų ir triukšmo prevencinėms priemonėms 

1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Esama Lypkių 
rajoninė katilinė

Planuojamos ūkinės
veiklos vieta

(įrangos izoliacija, slopintuvų įrengimas, 
garsą absorbuojančių medžiagų naudojimas, 
nemalonių kvapų mažinimas, sudarant slėgio 
skirtumą kuro bunkerio patalpoje, ir kt.). 

Jėgainėje planuojama įdiegti modernią ir 
efektyvią dūmų valymo sistemą, kuri veiks 
pagal visus ES taikomus GPGB atliekų de-
ginimo reikalavimus. Dūmų valymo sistemą 
sudarys SNKV (selektyvinio nekatalitinio 
valymo) sistema, pusiau sausas dūmų 
valymas, naudojant gesintas kalkes ir akty-
viąją anglį, rankovinis filtras. Azoto monok-
sido (NO) ir azoto dioksido (NO2) kiekiai bus 
mažinami naudojant SNKV sistemą, į katilą 
įpurškiant 25 proc. amoniako tirpalo. Pri-
klausomai nuo teršalų, planuojamų valymo 
įrenginių efektyvumas sieks 84–99,7 proc. 
Atlikti teršalų pažemio koncentracijos skai-
čiavimų rezultatai parodė, kad išmetamų 
teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys 
leistino teršalų kiekio.
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Po deginimo proceso susidariusios lie-
kanos – katilo pelenai ir šlakas – paprastai 
yra priskiriami prie nepavojingų atliekų. 
Jei tyrimai patvirtins, kad šlakas ir katilo 
pelenai yra nepavojingi, planuojama juos 
pakartotinai panaudoti arba šalinti sąvartyne 
(iki 23 000 t/metus nepavojingų pelenų). 
ES šalyse deginant atliekas gaunamas šla-
kas kaip nesuspaudžiama pagrindo medžia-
ga yra dažnai naudojamas kelių ar geležinke-
lių statybos bei remonto darbuose, asfalto 
bei plytų gamyboje (2 pav.). Nors Europos 
šalyse šlako antrinis panaudojimas siekia 
nuo 0 proc. (Šveicarija) iki 80 proc. Da nija, 
Čekija, Olandija)3, Lietuvoje kol kas nėra 
išvystyta šlako antrinio panaudojimo rinka, 
tačiau sparčiai plėtojant alternatyvių ir vieti-
nių energetikos išteklių naudojimą, tikėtina, 
kad tokios galimybės atsiras ateityje. Viena 
iš alternatyvų – galimybė naudoti šlaką kaip 
komunalinių atliekų perdengimo me džia gą 
sąvartyne.

Jėgainėje susidariusios pavojingos lieka-
nos – lakieji pelenai ir dūmų valymo liekanos 
(apie 5 700 t/metus) – prieš perduodant 
pavojingų atliekų tvarkytojams naudojant 
cementą bus kietinamos jėgainės teritorijoje. 
Taip bus sumažintas cheminių medžiagų 
išplovimas ir galima grėsmė aplinkai.

Didelis dėmesys PAV ataskaitoje skiria-
mas jėgainės poveikio socialinei ir ekonominei 

2 pav. Šlako ir dūmų valymo kietųjų atliekų panau-
dojimas statybos pramonėje

aplinkai, visuomenės sveikatai bei poveikio 
esamai infrastruktūrai vertinimui. Pastačius 
jėgainę, planuojamas teigiamas poveikis 
Klaipėdos socialinei ir ekonominei aplinkai. 
Taip pat būtų naudojami alternatyvūs energijos 
šaltiniai (komunalinės atliekos ir biokuras, 
kuris laikomas neutraliu CO2 išmetimų atžvil-
giu). Tai galėtų stabilizuoti ar net sumažinti 
šilumos kainas gyventojams. Įgyvendinus 
projektą, atitinkamai naujos elektrinės galiai 
bus sumažintas šiluminis galingumas ir 
tarša esamoje elektrinėje Danės g., o ateityje 
planuojama naudoti Da nės g. teritoriją visuo-
menės poreikiams. Taip pat bus sumažintas 
šalinamų atliekų kiekis sąvartyne bei pailgintas 
sąvartyno eksploatacijos laikas.

Svarbu pabrėžti, jog planuojamos ter-
mofikacinės jėgainės veikla visiškai atitinka 
pagrindinius Klaipėdos regioninės atliekų 
tvarkymo sistemos principus ir Klaipėdos 
miesto savivaldybės atliekų tvarkymo planą 
2009–2018 metais. Jėgainėje bus degina-
mos komunalinės atliekos, likusios po rūšia-
vimo jų susidarymo vietoje ir/arba po antrinio 
rūšiavimo. Taip pat nuo bendrojo komunalinių 
atliekų srauto privalo būti atskirtos statybinės 
bei pavojingos medicininės atliekos. 

SVARBIAUSIOS KLAIPĖDOS 
REGIONO APLINKOS APSAUGOS 
DEPARTAMENTO SPRENDIMO 
SĄLYGOS

Verta paminėti vieną iš Klaipėdos RAAD 
sprendime nustatytų sąlygų: naujoji termofi-
kacinė jėgainė galės būti eksploatuojama tik 
iškėlus nuolatinius gyventojus iš Laisvosios 
ekonominės zonos teritorijos. Numatoma, 
kad biokuro ir atliekų termofikacinėje jėgai-
nėje nebus deginamos antrinės žaliavos, 
surinktos po pirminio (gyventojų) ir antrinio 
rūšiavimo, „žaliosios“ atliekos, kitos perdirbti 
tinkamos atliekos, pavojingos ir medicininės 
atliekos, kurios Lietuvoje yra tvarkomos 
kitomis technologijomis.

Be to, biokuro ir atliekų termofikacinę 
jėgainę eksploatuojanti įmonė turės vykdyti 
nuolatinius išmetamų teršalų matavimus 
(jie privalomi pagal galiojančius teisės 
aktus) ir sudaryti sąlygas visuomenei bei 
valstybės institucijoms susipažinti su ma-
tavimų rezultatais, pavyzdžiui, įrengti viešus 
informacinius stendus ar talpinti informaciją 
internetinėje svetainėje. 

PAV PROCESO PATIRTIS 
Būtina akcentuoti, kad tai pirmasis 

komunalinių atliekų panaudojimo energijai 
gauti projektas Lietuvoje, kuriam užbaigtas 
poveikio aplinkai vertinimo procesas ir gautas 
teigiamas atsakingos institucijos sprendimas. 
Svarbu paminėti pagrindinius aspektus, 
lėmusius Klaipėdos biokuro ir atliekų termo-
fikacinės jėgainės PAV proceso trukmę. 

Pirma, kaip ir dauguma didelių pramo-
nės ar infrastruktūros objektų, susijusių su 
atliekų tvarkymu, kelių ar kt. infrastruktūra, 
sulaukia prieštaringo visuomenės vertinimo. 
Tai atsitinka dėl informacijos stokos arba 
dėl klaidinančios informacijos. Todėl ypač 
svarbu kuo detaliau informuoti visuomenę, 
užmegzti dialogą su ja jau ankstyvoje pro-
jekto idėjos stadijoje ir neapsiriboti tik teisės 
aktais apibrėžtomis viešinimo procedūromis. 
Šiuo metu Lietuvoje, deja, dažniausiai apie 
dialogą su visuomene pradedama kalbėti tik 
iškilus konfliktui. Būtų idealu, jei visuomenės 
informavimo kampanija prasidėtų prieš po-
veikio aplinkai vertinimo procedūras ar kartu 
su PAV procesu ir jį papildytų. 

Antra, planuojama veikla turi visiškai 
atitikti regioninių atliekų tvarkymo sistemų 
pagrindinius prioritetus. Labai svarbu aiš-
kiai apsibrėžti, kokios komunalinės atliekos 
ar iš jų paruoštas kuras bus deginamos. 
Klaipėdos jėgainėje bus deginamos komu-
nalinės atliekos, likusios po rūšiavimo jų 
susidarymo vietoje (gyventojams atskyrus 
stiklą, plastiką, popierių, esant galimybei, ir 
metalą). Taip pat yra numatyta, kad jėgainėje 
bus deginamos atliekos po antrinio rūšia-
vimo (papildomas rūšiavimas naudojant 
technologijas), jei ateityje tai atsirastų Klai-
pė dos regione. 

Svarbu pabrėžti, kad didelis dėmesys turi 
būti skiriamas tos srities ir kitiems ES geriau-
siai prieinamiems gamybos būdams (GPGB). 
ES GPGB reikalavimus turi atitikti ne tik 
siūlomos technologijos ar įrenginiai, bet ir 
PAV ataskaitoje pateiktas leistinos taršos į 
aplinkos orą normatyvų projektas. 

Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo 
prisideda Klaipėdos miesto savivaldybės 
dalyvavimas ir alternatyvių energijos šal-
tinių naudojimo Klaipėdos mieste idėjos 
palaikymas. Tai parodo atvirą miesto požiūrį 
į novatoriškus sprendimus. 

3 Šaltinis: International Solid Waste Association. Managemnet of Bottom Ash from WTE Plants. An overview of management options and treatment methods, 2006.
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Danijos miestai Koldingas, Frederisija, 
Middelfartas ir Vejle, esantys vadinamajame 
Danijos centrinės dalies Trikampio regione, yra 
sujungti į vieną centralizuoto šildymo tinklą, 
todėl gali dideliu mastu panaudoti perteklinę 
energiją. Frederisijos „Shell“ naftos perdirbimo 
gamykla tiekia šiam tinklui šilumos energiją, 
kuri anksčiau buvo išleidžiama į atmosferą. 
Koldingo „Firth“ kombinuoto ciklo šiluminė 
elektrinė „Sk¿rb¿kv¿rket“ – tai dar vienas 
pagrindinių šilumos energijos tiekėjų, o 
Koldingo atliekų deginimo įmonė netiesiogiai 
prisideda prie šilumos energijos tiekimo.

TVIS yra šilumos perdavimo įmonė, 
priklausanti šių miestų savivaldybėms. Jos 
vamzdynų ilgis – 80 km. Vamzdynai nutiesti 
per keturių savivaldybių teritoriją. Jie sujungia 
aštuonias šilumos tinklų įmones su „Shell“ 
gamykla ir su „Sk¿rb¿kv¿rket“ elektrine. 
Bendras gyventojų skaičius – 280 tūkst.

Akivaizdus faktas yra tas, kad trys namai, 
prijungti centralizuotai tiekiamos šilumos 
sistemos, šiame regione sunaudoja tokį 
patį iškastinio kuro kiekį kaip vienas namas, 
šildomas nuosavu skystojo kuro katilu.

Be to, ši centralizuota sistema, apšildyda-
ma keturis namus, išmeta tiek pat atmosferos 
teršalų, kiek vienas namas, naudojantis skys-
tąjį kurą, arba du su puse namo, individualiai 
šildomo gamtinėmis dujomis.

DĖMESYS ŠILUMOS ENERGIJAI, 
GAUNAMAI DEGINANT ATLIEKAS
Kaip ir kitos stambiosios sistemos, 

šilumos energija aprūpinančios didžiuosius 
Danijos miestus, TVIS buvo suprojektuota 
1980 metų pradžioje, susidūrus su problemo-
mis, kurias 1970 metais sukėlė naftos kainų 
augimas. Jau nuo 2000 metų Frederisijos 
šilumos tinklų įmonė turėjo naudos iš pertek-
linės šilumos energijos, gaunamos iš uoste 
esančios trąšų gamyklos. Todėl, kai buvo iš-
kelta didelio regioninio centralizuotai tiekiamos 
šilumos projekto sukūrimo idėja, būtinai reikėjo 
sujungti pajėgas su „Shell“ naftos perdir bi mo 

gamykla. Taip atsirado „Trekantområ dets Var-
metransmissionsselskab“ kompanija, kurios 
oficialus pavadinimas yra TVIS.

Jeigu ši sistema nebūtų buvusi sukurta, 
perteklinė šilumos energija iš naftos perdir-
bimo gamyklos, ko gero, vis dar patektų į 
atmosferą. Taip buvo daroma nuo 1966 iki 
1986 metų, kol pradėjo veikti TVIS.

Šiandien 55 tūkst. namų ūkių, daug visuo-
meninių ir privataus verslo pastatų yra prijungti 
prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo, 
kuris laikomas tokia pačia būtina preke kaip 
elektros tinklų, vandentiekio ar kanalizacijos 
sistemų paslaugos. Centralizuotas šilumos 
tiekimas yra švari, patikima, konkurencinga 
ir lengvai naudojama paslauga, todėl daugelis 
žmonių įvertino jos privalumus.

Skola, kuri susidarė statant gamyklą, jau 
visiškai išmokėta. Todėl šiluma, gaunama iš 
„Shell“ naftos perdirbimo gamyklos, yra pigi – 
TVIS turi padengti tik eksploatacijos išlaidas. 
Be abejo, centralizuotai tiekiamos šilumos 
sistemos vartotojai patenkinti kainomis, kurios 
yra žemesnės nei vidutinės visoje Danijoje.

CENTRALIzUOTAS šILUMOS TIEKIMAS Iš 
PERTEKLINĖS ENERGIJOS 

Hans Bjørn, Generalinis direktorius, TVIS; 
Kristen Kristensen, Techninio technologijos užtikrinimo vadovas, A/S Dansk „Shell“; 

Flemming Hammer, Projekto vadovas, COWI A/S 

1 pav. TVIS perdavimo sistema

DAUG ŠILUMOS ŠALTINIų „SHELL“ 
NAFTOS PERDIRBIMO GAMYKLOJE

Naftos perdirbimo gamykla sunaudoja 
daug energijos. Žaliavinė nafta, kuri iš Šiaurės 
jūros yra tiekiama į Frederisiją, ne kartą che-
miškai apdorojama, kol perdirbama į mazutą, 
dyzelinį ar aviacinį kurą, benziną ir į daugelį 
kitų produktų, gaunamų iš žaliavinės naftos. 
Daugumai šių procesų reikalinga šilumos 
energija, nes nafta kaitinama iki 375 °C, 
kol perduodama į distiliacijos bokštą. Jame 
įvyksta skirtingų produktų separacija. Kiek-
viena frakcija kondensuojama ją atšaldant, o 
pašildytas vėsinimo vanduo yra naudojamas 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje.

Iš viso įvairiose naftos perdirbimo gamyk-
los vietose įrengta dvidešimt šilumokaičių. 
Kai kurie jų yra sumontuoti horizontaliai, o 
kiti – vertikaliai (žr. 2 pav.). Visų šilumokaičių 
galia – nuo 2 iki 46 MWš. Bendroji šiluminė 
„Shell“ gamyklos galia – 55 MWš. Ją galima 
naudoti TVIS šilumos perdavimo sistemoje. 

Visi šilumokaičiai yra gaubtinio arba 
vamzdinio tipo, sujungti paraleliai ar nuosek-
liai, priklausomai nuo srauto ir tem peratūrų, 
dominuojančių tose gamyklos vietose. Pana-
grinėjus 1pav. matyti, kad naftos perdirbimo 
gamykla yra labai sudėtingas ir kompaktiškas 
objektas. Taigi surasti vietos veikiančioje 
gamykloje išsišakojusiai vamzdynų sistemai, 
surenkančiai šilumą keliuose taškuose, buvo 
tikras iššūkis (šilumos sistema jau buvo su-
konfigūruota ir prijungta prie TVIS tinklo). 

2 pav. Vienas iš naftos perdirbimo gamyklos 
šilumokaičių (pažymėtas raudonai)

District Heating Companies in the TVIS area
Fredericia Districh Heating Company
Gauerslund DHC incl. Gårslev and Kellers Park
Middelfart Districh Heating Company
M¸lholm Districh Heating Company
TRE–FOR
Vejle Districh Heating Company

TVIS transmission network
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Be to, šilumokaičiai dalyvauja įvairiuose 
gamybos procesuose. Vienas šilumokaitis yra 
sumontuotas dujų turbinos skyriuje, tiekian-
čiame elektros energiją dideliam skaičiui siur-
blių bei šilumos energiją patiems procesams. 
Kai iš turbinos išmestos karštos dujos yra 
panaudojamos gamykliniuose procesuose, 
jų tempera tūra vis dar pakankama termofi-
kaciniam vandeniui pašildyti. Todėl geriausia 
termofikacinio vandens šilumokaičius įrengti 
paskutinėje stadijoje, prieš pat kaminą.

Dažniausiai visa „Shell“ naftos perdir-
bimo gamykloje gauta šiluma yra panau-
dojama. TVIS valdymo pultu personalas 
gali kontroliuoti prie dujų turbinos esančio 
šilumokaičio našumą. Jeigu šiluma nebūtų 
naudojama, ji būtų prarandama per kaminą 
(toks variantas praktiškai nėra taikomas).

Į „Shell“ gamyklą šilumos tinklų vanduo 
paduodamas 46 °C, o į tinklus sugrąžinamas 
111 °C temperatūros. Pirmaisiais TVIS siste-
mos funkcionavimo metais vandens srauto 
temperatūra siekė 120 °C, o grįžtamoji tempe-
ratūra – 52 °C (kaip ir buvo numatyta projekte). 
Kiekviena šilumos tinklų kompanija, vėliau 
prisijungusi prie TVIS, sėkmingai sumažino 
vandens srauto temperatūrą iki joms reikalin-
gos, todėl dabartinė TVIS srauto temperatūra 
yra 111 °C. Kuo daugiau perteklinės šilumos 
energijos galima panaudoti, tuo žemesnė yra 
grįžtamojo srauto temperatūra. Kompanijos 
tikslas – pasiekti 40 °C srauto temperatūrą.

Per du savo darbo dešimtmečius naftos 
perdirbimo gamykla įrodė, kad yra labai pa-
tikima centralizuotos šilumos tiekėja. Per šį 
laikotarpį maždaug trečdalis metinio šilumos 
gamybos kiekio buvo patiekta iš „Shell“ ga-
myklos. Svarbu paminėti, kad prastovos yra 
labai retos, o dideli remonto darbai vyksta tik 
kas penkeri metai.

4 pav. Šilumos energija, perduodama TVIS 2007 metais:
• mėlyna spalva: CHP iš TAS (atliekų deginimas); 
• geltona: „Shell“ naftos perdirbimo gamykla; 
• žalia: CHP iš „Sk¿rb¿kv¿rket“ elektrinės; 
• violetinė: „Carlsberg“ alaus daryklos katilai; 
• raudona: TVIS katilai. 

3 pav. Vaizdas į „Shell“ naftos perdirbimo gamyklą, 
esančią į šiaurę nuo Frederisijos. Už jos, virš Lilleb¿lt 
sąsiaurio, galima pastatyti kabantį tiltą. Toliau yra 
išsidėstęs Middelfart miestelis, kuriam TVIS taip pat 
tiekia šilumą vamzdynais, sumontuotais ant senojo 
atraminio tilto

KOMBINUOTO CIKLO ŠILUMINĖ 
ELEKTRINĖ „SK¯RB¯KV¯RKET“
„Sk¿rb¿kv¿rket“ įkurta 1951 metais 

kaip viena iš Danijos centralizuotų elektrinių, 
kadangi buvo nutarta iškelti elektros energi-
jos gamybą iš miestų centro. Naujos vietos 
pliusai – patogus priėjimas prie vandens 
(vėsinimo), geros sąlygos kurui tiekti, nes 
uostas pakankamai gilus ir veikiantis. Tuo 
metu tai buvo labai svarbu, nes visa nafta ir 
anglis buvo pristatoma laivais.

Visai netoli elektrinės įkurtas kaimelis 
personalui apgyvendinti. Nepaisant šiluminės 
elektrinės mažo dydžio, buvo pastatyta katilinė 
centralizuotos šilumos tiekimui, naudojanti 
šilumos energiją iš elektrinės. Bet tuo metu 
šiluma nebuvo tiekiama kur nors toliau.

Kai suprojektuota TVIS, vienas iš senesnių 
„Sk¿rb¿kv¿rket“ elektrinės blokų buvo kon-
vertuotas iš tradicinio kondensacinio energi-
jos bloko į kombinuoto ciklo termofikacinę 
elektrinę. Nuo 1997 metų šis blokas (nr. 3) yra 
pagrindinis šilumos tiekėjas. Maksimali elek-
tros galia – 392 Mwe, o maksimalus šiluminis 
našumas – 444 MWš. „Sk¿rb¿kv¿rket“ 
elektrinė priklauso „DONG Energy“. Ji naudoja 
gamtines dujas, tiekiamas dujų vamzdynais 
iš Šiaurės jūros telkinių.

„Sk¿rb¿kv¿rket“ elektrinė dengia viduti-
nę ir didžiąją dalį didžiausios šilumos apkrovos 
bei reaguoja į metų sezonų temperatūrų 
svyravimus, o „Shell“ gamykla tiekia pastovų 
šilumos kiekį ištisus metus.

DAUGIAU PERTEKLINĖS ŠILUMOS
Pav. 4 matyti, kad dalis šilumos gaunama 

ir deginant atliekas. Tokia šilumos gamyba 
vyksta TAS („Trekantområdets Affaldssels-
kab“) atliekų deginimo kompanijoje, esan-
čioje Koldingo gyvenvietėje. Tačiau šiuo metu 

šiluma nėra tiekiama į perdavimo tinklų sis-
temą. Visą šilumą sunaudoja pats Koldingo 
centralizuotai tiekiamos šilumos tinklas. Taip 
padidinama šilumos, gaunamos deginant 
atliekas, dalis, už kurią nereikalaujamas CO2 
mokestis Trikampio regionui.

Šis grafikas taip pat parodo didžiausios ir 
rezervinės galios poreikį tam tikrais trumpais 
laiko periodais. Šį poreikį padengia katilinės, 
priklausančios prisijungusioms šilumos 
tinklų kompanijoms, ir gamtinėmis dujomis 
kūrenami „Carlsberg“ alaus daryklos katilai, 
esantys Frederisijoje.

99 proc. per pastaruosius penkis metus 
TVIS parduotos šilumos energijos buvo pa-
gaminta „Shell“ naftos perdirbimo gamykloje 
bei „Sk¿rb¿kv¿rket“ elektrinėje. Tai reiškia, 
kad tik maždaug 1 proc. metinio šilumos 
poreikio yra pagaminama tiesiogiai deginant 
kurą. Taip yra todėl, kad šiame regione šildy-
mui sunaudojama labai mažai kuro.

ATEITIES POTECIALAS
2006 metais perdavimo tinklas buvo 

rekonstruotas, įgalinant juo perduoti 10 proc. 
didesnį šilumos kiekį. Pastaraisiais metais 
buvo tiekiama 1,400 GWhš šilumos energijos 
per metus, o dabar sistemos našumas – 
1,700 GWhš (yra galimybė be naujų didelių 
investicijų padidinti jį dar 20 proc.).

Šių aštuonių šilumos tinklų įmonių 
vadovybė yra labai suinteresuota tokiu 
potencialu. Akivaizdu, kad labai nesunkiai 
naujose gyvenvietėse galima išplėsti tinklus 
bei šilumos tiekimą, pakeisti gamtinių dujų 
sunaudojimą katilinėse ar net išplėsti centra-
lizuotai tiekiamos šilumos tinklus į rajonus 
su individualiais gamtinių dujų katilais. 
O potencialūs vartotojai taip pat vertina šių 
galimybių privalumus, kurie yra patrauklūs ir 
kainos, ir aplinkosaugos požiūriu.

TAS atliekų deginimo įmonė pati negali 
parduoti pagamintos šilumos. Todėl buvo 
nutarta sumontuoti tiesioginę jungtį tarp TAS 
ir TVIS perdavimo sistemos. Taip bus pa-
naudojama didesnė dalis šilumos energijos, 
gautos iš atliekų deginimo, ir nereikės išleisti 
į atmosferą atliekamo šilumos kiekio.

Todėl per ateinančius metus numatomas 
augimas centralizuotai tiekiamos šilumos Tri-
kampio rajone bei šilumos, gautos iš atliekų 
deginimo, dalies padidėjimas brangstant 
įprastiniam kurui.
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KURIEMS VARTOTOJAMS 
VASARĄ LABAI PADIDĖJA 
„GYVATUKO“ MOKESTIS?

Kai kurių daugiabučių gyvenamųjų namų 
gyventojai šių metų vasarą atkreipė dėmesį į 
gautas sąskaitas, kuriose nurodytas didesnis 
nei šildymo sezonu „gyvatuko“ (šiluma karš-
to vandens temperatūrai palaikyti bei voniai 
šildyti) mokestis. Naujai pastatytuose moder-
niuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
namuose šios problemos nėra, nes jų šiuolai-
kinėse ekonomiškose vidaus karšto vandens 
sistemose su vonių šildytuvais išsiskiria 
mažesnis šilumos kiekis (tokių namų yra 
apie 1 100, žr. 1 pav. I punktą). Modernizuotų 
gyvenamųjų namų vidaus karšto vandens 
sistemose su vonių šildytuvais išsiskiria tik 
šiek tiek didesnis šilumos kiekis nei naujai 
pastatytuose (tokių namų yra tik apie 200, 
žr. 1 pav. II punktą). Tačiau nemodernizuotų 
daugiabučių gyvenamųjų namų, pastatytų 
iki 1992 m., vidaus karšto vandens tiekimo 
sistemos yra senos ir  nusidėvėjusios, todėl 
gyventojai už „gyvatuką“ vasarą moka daug 
didesnius mokesčius (tokių yra apie 15 900, 
žr. 1 pav. III punktą).  

KUR SUVARTOJAMA ŠILUMA, 
PATIEKTA į DAUGIABUTį NAMĄ? 
• Šildymo sezonu (spalio–balandžio 

mėn.) didžioji dalis šilumos, patiektos į 
namą ir apskaitytos įvadiniu šilumos skai-
tikliu, suvartojama patalpoms šildyti, kita 
dalis – geriamajam vandeniui pašildyti, t. y. 
karštam vandeniui „pagaminti“. Tam, kad iš 
karšto vandens čiaupo bet kuriuo metu tekėtų 
karštas vanduo bei nesiveistų kenksmingos 
legioneliozės bakterijos, namo vidaus karšto 
vandens vamzdynuose, prie kurių prijungti 
voniose įrengti šildytuvai („gyvatukai“), turi 
pastoviai cirkuliuoti reikiamos temperatūros 
vanduo. Tad likusi dalis į pastatą pateku-
sios šilumos (ji įvardijama kaip „šiluma 
karšto vandens temperatūrai palaikyti“) 
yra suvartojama reikiamai karšto vandens 
temperatūrai nuolat palaikyti (cirkuliacijai) 
ir išspinduliuojama per „gyvatuką“ šildo 
vonią. Pastarieji šilumos kiekiai (kiekis pri-
skiriamas karštam vandeniui „pagaminti“ ir 
kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti) 

namui apskaičiuojami pagal Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos nu-
statytus normatyvus:  karšto vandens 1 m3 
„pagaminti“ priskiriama 51 kWh, o karšto 
vandens temperatūrai palaikyti – 160 kWh 
vienam butui. Šie normatyvai, nors ir nusta-
tyti remiantis atliktais tyrimais ir studijomis, 
yra tik vidutiniai. 

• Ne šildymo sezonu (gegužės–rugsėjo 
mėn.) visa į pastatą patiekta šiluma suvar-
tojama tik karštam vandeniui ruošti bei jo 
temperatūrai palaikyti. Tad tik vasarą, iš viso 
suvartoto šilumos kiekio atėmus šilumą, 
reikalingą karštam vandeniui pagaminti, 
išaiškėja realus konkrečiame daugiabučiame 
name šilumos kiekis, suvartojamas karšto 
vandens temperatūrai palaikyti („gyvatukui“). 
Turimais duomenimis, iki 1992 m. pasta-
tytuose „senuose“ ir nemodernizuotuose 
daugiabučiuose namuose su senomis vidaus 
karšto vandens sistemomis šis kiekis dauge-
liu atvejų yra didesnis nei Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas 
normatyvas (160 kWh/butui per mėn.). 
Žiemą ši perteklinė šiluma nepradingsta – ji 
tampa papildoma šiluma namui šildyti, o 
vasarą padidina („gyvatuko“) mokestį. 

Šią problemą galima išspręsti daugiabutį 
namą kompleksiškai modernizavus pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 
Daugiabučių namų modernizavimo progra-
mą. Tada jo gyventojai turės visas galimybes 
efektyviai vartoti šilumą.

Tol, kol pastatas bus tinkamai moderni-
zuotas ir sutvarkytos vidaus karšto vandens 
sistemos, privalo būti taikomos dalinės priemo-
nės, leidžiančios sumažinti „gyvatuko“ mokestį 
vasarą, t. y. tinkamai izoliuoti karšto vandens 
vamzdynus, nustatyti juose cirkuliuojančio 
vandens optimalų kiekį, naktį sumažinti karšto 
vandens (ir „gyvatuko“) temperatūrą ir pan. 

Už namų vidaus šildymo ir karšto van-
dens sistemų (kurios yra butų savininkų 
nuosavybė) priežiūrą atsako gyventojų pa-
sirinktas pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojas. Jo veiklą kontroliuoja 
savivaldybės paskirtas pastato administra-
torius ar bendrijos pirmininkas. Gyventojai 
už minėtas paslaugas kiekvieną mėnesį 
atskiru mokėjimu atsiskaito su šių sistemų 
prižiūrėtoju bei administratoriumi ir turi teisę 
reikalauti iš jų kokybiško darbų atlikimo.

Šilumos tiekėjai visais atvejais pasiruošę 
padėti gyventojams, administratoriams, 
daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų 
pirmininkams, pastatų šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūrėtojams diegti įvairias 
priemones, padedančias taupyti ir efektyviai 
vartoti šilumą namuose.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 
Naugarduko g. 55A, LT-03204.
Tel. (8 5) 235 6045. 
Faks. (8 5) 235 6044. 
El. paštas info@lsta.lt
www.lsta.lt

1 pav. „Mokėjimų už šilumą, perduodamą per daugiabučio gyvenamojo namo vidaus karšto vandens 
tiekimo sistemą su vonios šildytuvu („gyvatukas“) ne šildymo sezono laikotarpiu (gegužės–rugsėjo mėn.)“. 
Vidutinė kaina: 25,0 ct/kWh su PVM

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
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KAIP TEISINGAI PASIKEISTI RADIATORIŲ?
Doc. dr. Edvardas Tuomas

Parėjo vos ne dvidešimt metų nuo tada, 
kai buvo pastatyti paskutiniai daugiabučiai 
namai su tuo metu visuotinai paplitusio-
mis vienvamzdėmis šildymo sistemomis 
ir ketiniais radiatoriais „M-140 AO“ arba 
plieniniais štampuotais „PCÃ“ ir „PCB“ 
radiatoriais. Pastaruoju metu gyventojai dėl 
įvairių priežasčių intensyviai pradėjo keisti 
senus radiatorius naujais. Vieni tai daro to-
dėl, kad senieji plieniniai radiatoriai surūdijo, 
pasidarė nepatikimi dėl galimų trūkimų ir 
butų užliejimo vandeniu. Kiti nori perplanuoti 
butus, pakeisti kambarių išdėstymą, padaryti 
gražesnį interjerą. 

Bet kuriuo atveju, keičiant radiatorius, 
iškyla klausimas, o kaip tai padaryti, kad 
būtų gerai? 

Gyventojui, kuris apie šildymo sistemą 
žino tik tiek, kad radiatoriai apšildo jo kamba-
rius, atrodo svarbu tik kad radiatorius nebūtų 
per mažas, taip pat jis mano, kad radiatorius 
pakeisti galima be jokio projekto ir kad tai 
padaryti gali bet kuris santechnikas. Laikantis 
tokios nuomonės, aišku, gyventojas, kurio 
bute keičiami radiatoriai, jeigu jis gyvena 
daugiabučiame name, nepriklausomai nuo 
to, tame name yra vienvamzdė ar dvivamzdė 
šildymo sistema, savęs nenuskriaudžia. Daž-
niausiai, kaip rodo praktika, jo bute sumon-
tuojami radiatoriai yra didesnės šiluminės 
galios, nei to reikia iš tikrųjų. Tačiau kokią 
įtaką tai daro kitiems to namo gyventojams? 
Prieš pateikdami atsakymą į šį klausimą 
susipažinkime su labiausiai paplitusiomis 
vienvamzdėmis (1 pav.) ir dvivamzdėmis 
(2 pav.) centralizuotai tiekiamos šilumos 
sistemomis. Tam užtenka panagrinėti, kaip 
patalpų šildymui skir tas vanduo teka šių 
sistemų stovais.

Pastatui šildyti mūsų nagrinėjamu atve-
ju yra naudojamas karštas vanduo, kuris 
tiekiamas į pastatą iš lauko šilumos tinklų 
arba vietinės katilinės. Pastate esančiame 
šilumos punkte reguliuojami karšto vandens 
parametrai (temperatūros ir slėgiai tiekimo ir 
grąžinimo magistralėse). Iš šilumos punkto 
tiekimo magistrale karštas vanduo tiekiamas 
į šildymo stovus, o grąžinimo magistrale 
surenkamas iš stovų atvėsęs panaudotas 
vanduo ir grąžinamas į šilumos punktą.

1 pav. Vienvamzdės centrinio šildymo sistemos 
stovas. 1 – tiekimo magistralė; 2 – grąžinimo 
magistralė; 3 – radiatoriai; 4 – stovai; 5 – jungiama-
sis intarpas; 6 – trieigis čiaupas

2 pav. Dvivamzdės centrinio šildymo sistemos stovas. 
1 – tiekimo magistralė; 2 – grąžinimo magistralė; 
3 – radiatoriai; 4a – tiekimo stovas; 4b – grąžinimo 
stovas; 5 – termostatinis ventilis

Vienvamzdėje šildymo sistemoje karštas 
vanduo iš tiekimo magistralės patenka į sto-
vą, o iš jo, kaip matyti iš 1 paveikslo, į pirmą 
radiatorių pagal tekėjimo kryptį. Šiame radia-
toriuje jis atiduoda patalpai šildyti reikalingą 
šilumos kiekį ir iš dalies atvėsęs vėl išteka į 
stovą. Po to jis vėl patenka į kitą radiatorių ir 
taip tęsiasi tol, kol vanduo prateka per visus 
prie stovo prijungtus radiatorius. Pratekėjęs 
per visus radiatorius vanduo atvėsta iki nu-
statytos temperatūros ir, patekęs į grąžinimo 
magistralę, nuteka į šilumos punktą.

Dvivamzdėje šildymo sistemoje karštas 
vanduo iš tiekimo magistralės taip pat paten-
ka į stovą, tačiau, kitaip nei vienvamzdėje, jis 
prateka tik per vieną radiatorių (žr. 2 pav.), 
kuriame atvėsta iki nustatytos temperatūros 
ir iš jo patenka į grąžinimo stovą. Todėl 
dvivamzdėje sistemoje į kiekvieną radiatorių 
patenka tokios pat temperatūros vanduo.

Kai sužinojome, iš kur šiluma patenka į 
patalpas, galime pasiaiškinti, kaip ta šiluma 
apmokama. Kiekviename mieste, įvertinus 
šilumos gamybos ir pristatymo išlaidas, yra 
apskaičiuojama šilumos, kuri matuojama 
kilovatvalandėmis (kWh), kaina.

Daugiabučiame name sunaudota šiluma 
išmatuojama bendru visam namui šilumos 
skaitikliu. Paskui ta name sunaudota šiluma 
yra išdalijama visiems name esantiems bu-
tams. Sunaudotos name šilumos padalijimo 
metodikų yra kelios. Čia jų neaptarinėsime, 
tik konstatuojame, kad didžiojoje dalyje 
daugiabučių gyvenamųjų namų butams 
šiluma yra padalijama pagal butų plotus. 
Iš to seka, kad bet kurio tokio namo buto 
ploto vienam kv. metrui, nepaisant to, kaip 
tas butas šildomas – per daug ar per mažai, 
tenka vienodas kilovatvalandžių kiekis, todėl 
ir mokėti tenka vienodai. Prašome suprasti 
teisingai, kad vienodai mokėti tenka tik už 
vienodą plotą, o ne už visą butą. Taigi už tuos, 
kurie sunaudoja per daug šilumos, sumoka 
kiti namo gyventojai. 

Tačiau tai dar ne viskas. Yra ir daugiau 
neigiamų pasekmių, kurias sukelia savavališ-
kas radiatorių keitimas. Tai ypač liečia tuos, 
kurių butus šildo radiatoriai, prijungti prie 
vienvamzdės šildymo sistemos. 
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Kaip jau buvo konstatuota, vienvamzdėse 
šildymo sistemose vanduo teka iš radia-
toriaus į radiatorių palaipsniui aušdamas. 
Jeigu kuris nors radiatorius yra didesnės 
šiluminės galios, palyginti su projektine, tai 
jame vanduo ataušta daugiau, nei numatyta 
projekte. Todėl į kitus radiatorius vanduo 
patenka šaltesnis, nei turėtų būti, ir tie radia-
toriai patalpas šildo mažiau, nei reikėtų. Taigi 
didžiuma gyventojų dėl nesąžiningai besiel-
giančių kaimynų nukenčia ne tik finansiškai, 
būdami priversti apmokėti dalį jų sunaudotos 
šilumos, bet ir dėl to, kad jų butuose pasi-
daro šalčiau, nei numatyta pagal projektą ir 
priklauso būti pagal higienos normas.

Be to, kai kuriais atvejais senieji keičiami 
radiatoriai vienvamzdėse šildymo sistemose 
buvo prijungti atvadais, kurių skersmuo dides-
nis kaip 15 mm. Nauji plieniniai radiatoriai yra 
pagaminti tik su 15 mm skersmens angomis 
šilumnešiui ištekėti ir įtekėti. Todėl jie jungiami 
prie didesnio skersmens atvadų panaudojant 
perėjimus. Taip elgiantis sumažinamas projek-
tinis skersmuo šilumnešiui pratekėti, atsiranda 
papildomų kliūčių ir padidinamas viso šildymo 
sistemos stovo hidraulinis pasipriešinimas. 
Jeigu taip atsitinka, į šildymo sistemos stovą 
įteka mažesnis vandens kiekis, nei numatyta 
projekte, ir todėl prie to stovo prijungti radiato-
riai ima šildyti silpniau. Sakome, kad šildymo 
sistema tapo išbalansuota. Tas pats atsitinka 
ir tuo atveju, kai vienpusis radiatoriaus jungi-
mas pakeičiamas dvipusiu. Dar blogiau, kai 
radiatorius atjungiamas nuo vieno stovo ir 
prijungiamas prie kito. Šiuo atveju šildymo 
sistema išreguliuojama dar labiau.

Taigi, bendrais bruožais išsiaiškinus tas 
neigiamas pasekmes, kurių galime tikėtis, 
jeigu radiatoriai ar jų vieta keičiami be spe-
cialistų parengtų projektų, panagrinėkime, 
ką reikia padaryti, kad mūsų veiksmai būtų 
teisingi ir nepridarytų žalos kitiems to namo 
gyventojams, kai reikia pakeisti radiatorių.

Visų pirma, reikia nustatyti radiatoriaus, 
kurį keičiame, šilumos galią. Yra du būdai, 
kaip tą padaryti. Pirmas – galime jo galią ir ši-
lumnešio temperatūras, kurioms esant ši galia 
pasiekiama, nustatyti iš projekto, jeigu jis yra 
išlikęs, o vėliau taip surastą galią perskaičiuoti 
standartinėms sąlygoms. Antras – pagal radia-
toriaus markę iš atitinkamų žinynų surasti jo 
galią, dar geriau, jeigu ji bus nurodyta standar-
tinėms sąlygoms, tuomet nereikės papildomai 
perskaičiuoti. Antrasis būdas paprastesnis 
vienvamzdės šildymo sistemos atveju.

Kitas žingsnis – susirasti patinkantį radia-
torių ir pagal gamintojo katalogą pasirinkti 
jo tipą. Tačiau tai dar ne viskas. Kataloge 
radiatoriaus galia bus nurodyta tam tikroms 
sąlygoms, kurios nebūtinai atitiks standarti-
nes, todėl reikalingas galios perskaičiavimas 
standartinėms sąlygoms. 

Pirmiausia pasiaiškinkime, kas yra stan-
dartinės sąlygos. Geriausias ir lengviausiai 
suprantamas paaiškinimas yra lyginant 
automobilių ekonomiškumą vartojamas kuro 
sunaudojimas litrais 100 km. Automobilis, 
kuris tomis pačiomis sąlygomis (vienodas 
kelias ir važiavimo greitis) sunaudoja mažiau 
kuro, yra ekonomiškesnis. Lygiai taip pat 
galima pasakyti, kad du radiatoriai bus ly-
giaverčiai pagal šiluminę galią, jeigu jie esant 
toms pačioms į šildymo prietaisą įtekančio ir 
ištekančio vandens temperatūroms ir tokiai 
pačiai patalpos temperatūrai turės vienodą 
šiluminę galią.

Lyginant tarybiniais laikais pagamintų 
radiatorių galią, standartinėmis sąlygomis 
laikomas 70 °C temperatūrų skirtumas tarp 
į šildymo prietaisą įtekančio ir ištekančio 
vandens temperatūrų vidurkio ir patalpos 
temperatūros („Spravočnik proektirovščika. 
Vnutrennije sanitarno-techničeskije ustroistva, 
čast 1. Otoplenije, M., Strojizdat“, 43 p.) [1]. 

Pagal Europos standartą EN 442 [2] nuo 
1997 m. liepos 1 d. į radiatorių įtekančio van-
dens temperatūra imama 75°C, ištekančio – 
65 °C, o patalpos temperatūra – 20 °C. Taigi 
temperatūrų skirtumas standartinėmis sąly-
gomis yra 50 °C ir standartinės sąlygos yra 
kitokios. TS = (75+ 65)/2−20 = 50 °C.

Pabandykime radiatoriaus keitimą išsiaiš-
kinti konkrečiu pavyzdžiu. Sakykime, kad pa-
talpoje, kurioje palaikoma 20 °C temperatūra, 
norime pakeisti radiatorių „M-140 AO“, kurį 
sudaro 6 sekcijos. Tokio radiatoriaus šilumos 
galia standartinėmis sąlygomis, kuriomis 
buvo laikomas 70°C temperatūrų skirtumas, 
iš žinyno [1] nustatoma taip. Vienos sekcijos 
galia – 178 W, o šešių sekcijų – atitinkamai 
178 x 6 = 1 068 W. 

Dabar reikia surasti radiatorių, į kurį 
norime pakeisti turimą radiatorių „M-140 
AO“. Naudodamiesi interneto tinklalapiu 
http://  www.celsis.lt/index.php?sid/ pasi-
renkame, pavyzdžiui, radiatorių DIA NORM. 
Dabar svarbu parinkti tinkamą radiatoriaus 
aukštį, kad nereikėtų keisti atvadų aukščių. 

Tarp radiatoriaus „M-140 AO“ centrų yra 
500 mm. Šį aukštį atitinka DIA NORM radi-
atorius, kurio tikrasis aukštis yra 550 mm. 
Kataloge nurodytos šios markės radiatorių 
galios, kai įtekančio į radiatorių ir ištekančio 
iš jo vandens temperatūros yra atitinkamai 
80/60 °C. Jos neatitinka standartinių sąlygų 
ir tų sąlygų, kuriomis nustatyta radiatoriaus 
„M-140 AO“ galia, todėl norint apskaičiuoti 
šių radiatorių nominalią šilumos galią, reikia 
atlikti perskaičiavimą.

Parenkamo radiatoriaus nominali šilu-
mos galia turi būti artima keičiamo radia-
toriaus nominaliai šilumos galiai, t. y. 
Q1  = 1 068 W.

Pagal šiems radiatoriams pateikiamą 
formulę (1) ir atitinkamus duomenis, kurie 
nurodyti http://dia-norm.ru/tech/exponential-
curve/, atliekame perskaičiavimą.

  

Čia Q2 – DIA NORM šildymo prietaiso ši-
lumos galia, nustatyta gamyklos gamintojos 
esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms 
jos pateikiamuose duomenyse apie tą prie-
taisą, W;

T2 – temperatūrų skirtumas, nustatytas 
tarp į šildymo prietaisą įtekančio (80 °C) 
ir ištekančio (60 °C) vandens temperatūrų 
vidurkio (kuriam gamyklos gamintojos 
nustatyta šildymo prietaiso šilumos galia) 
ir patalpos temperatūros (20 °C), °C .T2 = 
(80+ 60)/2−20 = 50 °C;

T1 – standartinėmis sąlygomis yra 70 °C 
temperatūrų skirtumas tarp į šildymo prietai-
są įtekančio ir ištekančio vandens temperatū-
rų vidurkio ir patalpos temperatūros;

Q1 – nominali šildymo prietaiso šilumos 
galia esant standartinėms sąlygoms, W;

n – laipsnio rodiklis pagal atitinkamą DIA 
NORM šildymo prietaisą (paimtas iš žemiau 
pridėtos 1 lentelės).

Iš (1) formulės surandame, kokia šildymo 
prietaiso galia turėtų būti nustatyta gamyk los 
gamintojos ir nurodyta kataloge.
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KONFERENCIJOS, PARODOS, MUGËS
PLANUODAMI SAVO IÐVYKAS PERÞVELKITE ÐIÀ INFORMACIJÀ

RUGSĖJIS
9-oji tarptautinė konferencija „BBE-conference for wood energy“ 
rugsėjo 25–26 d. 
Augsburgas, Vokietija
Informacija:
http://veranstaltung.bioenergie.de/IHE_e/program.htm

Tarptautinė konferencija 
„Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti gali mybes ar pasinaudoti 
Europos sąjungos patirtimi?“ rugsėjo 30 d.
Vilnius, Lietuva
Informacija:
http://www.energetikoskonferencija.lt/

SPALIS
3-ioji tarptautinė konferencija „Solar Air-Conditioning“ rugsė-
jo 30 – spalio 2 d. 
Palermas, Italija.
Informacija:
http://www.otti.de/veranstaltung/id/3rd-international-conference-
solar-air-conditioning.html

LAPKRITIS
Pasaulinis energetikų kongresas, kuris vyks Vašingtone, JAV 
lapkričio 5–6 d.
Informacija:
http://www.aeecenter.org/WEEC/

Expo paroda „Žalioji energija“ lapkričio 25–26 d.
Milane (Milan Fair Center-Rho), Italija
Informacija:
http://www.greenergyexpo.eu/en/index_gee.asp

GRUODIS
Konferencija „Green and energy efficient buildings: preparing for 
the challenges of Copenhagen” gruodžio 2 d.
Savoy Place (Institution of Engineering & Technology), Londonas, JK.
Informacijai:
http://www.theiet.org/events/2009/green-efficient.cfm

Jungtinių Tautų tarptautinė konferencija „Dėl klimato kaitos“ gruodžio 
7–18 d.
Kopenhaga, Danija
Informacija: http://en.cop15.dk/

Pagal šią galią kataloge ieškome ją ati-
tinkančio radiatoriaus. Artimiausias yra DIA 
NORM „21s“ tipo 600 mm ilgio radiatorius, 
kurio nurodyta galia kataloge yra 706 W. 
Kadangi rinkdamiesi radiatorių nežinome jo 
tipo, todėl galime apsirikti ir iš 1 lentelės pa-
sirinkti ne tą laipsnio rodiklį „n“. Tokiu atveju 
skaičiavimą patiksliname, kai darosi aiškus 
pasirinktas radiatoriaus tipas.

Renkantis kitos markės radiatorių, nei 
parodyta pateiktame pavyzdyje, reikia pagal 

gamyklos gamintojos duomenis pasitikslinti, 
ar perskaičiavimui galima taikyti (1) formulę.

Parinkus keitimui tinkamą radiatorių, dar 
reikia išspręsti šildymo sistemos hidraulinį 
pastovumą. Tai daroma atliekant dalies ar vi-
sos šildymo sistemos perskaičiavimą ir atitin-
kamai padarant sistemoje pakeitimus. Šiuos 
darbus turi daryti atestuoti specialistai.

Normalią, kaip numatyta projekte, šil-
dymo sistemos būklę turi palaikyti šildymo 

sistemos prižiūrėtojas. Vienas svarbiausių 
dokumentų, kuris turi būti parengtas dau-
giabučiam namui, yra šildymo sistemos 
aprašas. Jį pagal „Šilumos tinklų ir šilumos 
vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) 
taisyklių“ 310.2. p. (Žin. 2005, Nr. 100-3735) 
privalo parengti daugiabučių namų butų ir kitų 
patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendri-
jos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo 
objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos 
sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo 
bendrojo naudojimo objektų administratorius, 
arba jų pavedimu pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemos prižiūrėtojas. Pagal šį 
dokumentą nustatoma, ar nėra padaryta pa-
žeidimų šildymo sistemoje atliekant radiatorių 
keitimus. Galimus pažeidimus taip pat padeda 
išaiškinti temperatūrų matavimai šildymo 
sistemos kontroliniuose taškuose, kurie turi 
būti atliekami vadovaujantis aukščiau minėtų 
Taisyklių 291–293 punktais.

Literatūra
1. Spravočnik proektirovščika. Vnutrennije 

sanitarno-techničeskije ustroistva, čast 1. 
Otoplenije, Maskva, Strojizdat, 43 p.

2. Europos standartas EN 442.

1 lentelė. Koeficiento „n“ reikšmės

Radiatoriaus
tipas

Radiatoriaus aukštis (mm)

300 400 500 600 900

10 – 1,3085 1,2750 1,2552 1,2751

11 1,2487 1,2937 1,2870 1,2860 1,3147

21 – — 1,3256 1,3317 1,3274

22 1,3054 1,3180 1,3208 1,3269 1,3634

33 1,3079 1,3185 1,3399 1,3563 1,3746
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Siurblys su dažnio keitikliu yra valdomas ištobulintos šiuolaikinės 
integralinės elektronikos, kuri ne tik keičia siurblio sūkius, bet ir leidžia 
įdiegti įvairių papildomų funkcijų, pavyzdžiui, siurblio prasukimo funk-
ciją (ilgesnį laiką be darbo stovintis (nesisukantis) siurblys periodiškai 
prasukamas, kad neužsistovėtų). Kitas pavyzdys – kai maitinimo 
įtampa viršija leistinas ribas ilgiau nei 5 minutes daugiau kaip 5 kartus 
per 24 valandas, siurblys automatiškai išjungiamas ir nebepasileidžia, 
o dažnio keitiklio displėjuje užsižiebia atitinkamas trikties kodas. Tokiu 
būdu elektronika leidžia kontroliuoti įvairius siurblio parametrus. Be to, 
elektronika dažnio keitiklyje leidžia integruoti dar ir duomenų perdavimo 
sąsają, taigi siurblį galima sujungti su kitais prietaisais (žr. 2 pav.).

Taigi dėl dažnio keitiklio elektronikos siurblys ne tik 
tampa „sumanus“ (intelligent), t. y. geba priimti tam 
tikrus loginius sprendimus, bet ir gali „komunikuoti“, 
todėl jį galima jungti į sistemas. Paprasčiausia siurblių 
sistema – tai du sujungti ir „komunikuojantys“ elektro-
niniai siurbliai (žr. 3 pav.), kurių vienas gali būti darbinis, 
kitas – rezervinis. Sistemą gali sudaryti ir daugiau – iki 
šešių – bendrai valdomų siurblių.  

Elektroninį siurblį ar siurblių sistemą galima jungti į 
dar didesnę, pavyzdžiui, pastato automatikos sistemą. 
Paprasčiausias sprendimas – pasinaudoti dažnio 
keitik lio gnybtų dėžutėje esančiu trikties kontaktu. 
Kai nėra jokio gedimo ar sutrikimo, šis kontaktas 

uždaras (NC), o priešingu atveju jis atsidaro. Taigi 
siurblių ar pastato automatikos sistemos valdiklis 

„mato“ siurblio būseną. Tačiau įmanomas dar paprastesnis variantas: 
prie trikties kontakto gnybtų galima prijungti garso ar šviesos signalą 
(skambutį, sireną, lempą ar švyturėlį), kad aptarnaujantis personalas 
būtų informuotas apie atsiradusį siurblio sutrikimą ir galėtų imtis 
veiksmų. Kaip jau minėta, siurblių dažnio keitikliai turi ir duomenų 
perdavimo prievadus, kuriais gali būti perduodami dideli informacijos 
srautai, pavyzdžiui, esamas siurblio slėgis, debitas, vartojama galia, 
srovė ir daug kitų parametrų. O tai leidžia optimaliai valdyti siurblį ar 
siurblių sistemą. Taigi siurblys ar siurblių sistema gali tapti didesnės, 
tarkim, pastato inžinerinės sistemos dalimi.

Taigi matome, kad siurblys su dažnio keitikliu ne tik padeda 
sutaupyti elektros energijos, bet atveria ir daug kitų galimybių.

Akivaizdi ir neišvengiama šių laikų tendencija – efektyvesnis 
energijos išteklių naudojimas, todėl šildymo bei kitose siurblių tai-
kymo srityse populiarėja siurbliai su dažnio keitikliais, dar vadinami 
elektroniniais siurbliais. Tokie siurbliai ne tik taupo elektros energiją, 
bet turi dar daug privalumų, kuriuos aptarsime šiame straipsnyje. 

Vis dėlto norėtume pradėti nuo visiems gerai žinomo privalumo – 
ekonominio efekto. Diagramoje (žr. 1 pav.) matome trijų skirtingo 
tipo siurblių ((paprasto siurblio, siurblio su dažnio keitikliu ir aukšto 
efektyvumo siurblio su dažnio keitikliu) metines (5 500 darbo valan-
dų) elektros energijos sąnaudas. 

Matome, kad aukšto efektyvumo siurblys su dažnio keitikliu 
(„Stratos“) suvartoja iki 80 proc. mažiau elektros energijos, taigi 
sutaupo 1 436 kWh arba 1 436 kWh x 0,37 Lt = 531 Lt. Reikėtų 
akcentuoti, kad bene didžiausią paprasto siurblio eksploatacijos 
sąnaudų dalį, įskaitant siurblio pirkimą, montavimą ir kt. (angliškai tai 
vadinama Life Cycle Costs, LCC), sudaro būtent išlaidos už elektros 
energiją. Jas sumažinti padeda siurblys su dažnio keitikliu. 

Naudodami siurblį su dažnio keitikliu, taupome ne tik elektros 
energiją – elektroninis siurblys didžiąją dalį savo darbo laiko sukasi 
ne visu greičiu, todėl tausojami dylantys mechaniniai siurblio kompo-
nentai (pavyzdžiui, mechaninis sandariklis, guoliai ar įvorės ir pan.). 
Taigi prailginamas ne tik mechaninių komponentų, bet ir viso siurblio 
veikimo laikas. 

Kitas siurblio su dažnio keitikliu privalumas – galimybė sistemoje 
sumontuoto siurblio parametrus tiksliai derinti pagal esamą situaciją. 
Tai itin svarbu įmonėms, kurios montuoja, derina, paleidžia ir eksploa-
tuoja siurblius bei sistemas. Dažnai siurblys parenkamas ir įsigyjamas 
pagal projekto skaičiavimus. Tokiu atveju atsiranda paklaida. Be to, 
siekiant apsidrausti, neretai padidinami slėgio nuostoliai ir debitas. 
To pasekmė – hidraulinis triukšmas. Turint siurblį su dažnio keitikliu, 
darbo tašką galima koreguoti pagal praktinį poreikį ir optimaliai suderinti 
sistemą, išvengti triukšmo bei nesukelti vartotojų nepasitenkinimo. 

SIURBLIŲ SU DAŽNIO KEITIKLIU PRIVALUMAI
Andrius Stašaitis,

„Wilo Lietuva“ inžinierius konsultantas

1 pav. Trijų skirtingo tipo siurblių elektros energijos sąnaudų palyginimas. Darbo režimai: 2 proc. dar-
bo laiko – pilna apkrova; 25 proc. darbo laiko – 65 proc. apkrova; 40 proc. darbo laiko – 30 proc. ap-
krova; 33 proc. darbo laiko – sumažintų apsukų režimas (siurblių su dažnio keitikliu atveju)

2 pav. Elektroninis siurblys su 
duomenų perdavimo sąsaja 3 pav. Dviejų siurblių sistema
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NAUJI DANIJOS STANDARTAI, TAIKOMI 
VANDENS APDOROJIMUI CENTRALIzUOTOJE 

šILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE 

Kad centralizuota šilumos tiekimo sistema gerai veiktų, ypač svarbu teisingai apdoroti vandenį. Nuo 
to priklauso sistemos eksploatacinis ekonomiškumas bei jos ilgaamžiškumas, todėl centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklų priežiūrai reikia skirti ypač daug dėmesio.

Dar galime pasakyti, kad vidutiniai vandens nuostoliai centrali-
zuotose šilumos tiekimo sistemose Danijoje yra lygūs 0,15 % per 
dieną. Jie šiek tiek didesni didelėse centralizuotose šilumos tiekimo 
sistemose ir mažesni naujose decentralizuotose kombinuotuose šilu-
mos ir energijos tiekimo sistemose. Šie labai maži vandens nuostoliai 
pasiekti intensyviai atnaujinant sistemas, montuojant šiuolaikinius 
vamzdynus ir įdiegiant teisingą vandens apdorojimą. Šiuo metu pla-
nuojamas pagal galiojančius standartus įrengtų centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklų eksploatacijos laikas lygus 30–50 metų.

1999 metais Danijos centralizuoto šilumos tiekimo asociacija 
(Danske Fjemvarmev¿rkers Forening) trečią kartą atnaujino rekomen-
dacijas, taikomas tiekiamam ir apytakiniam vandeniui Danijos centra-
lizuoto šilumos tiekimo sistemose. Šie standartai galioja temperatūrai 
nuo 35 °C iki 180 °C. Tačiau turime atkreipti dėmesį, kad sistemoje 
negalima naudoti aliuminio. Esant didesnei kaip 8,7 pH reikšmei, pra-
sideda aliuminio korozija. Sistemoms, į kurias tiekiamas suminkštintas 
ir demineralizuotas vanduo, taikomi skirtingi reikalavimai.

(**) Kadangi šiuo metu centralizuoto šilumos tiekimo sistemose dažnai 
naudojamas nerūdijantis plienas, atkreipiame dėmesį, kad, esant padidintai 
temperatūrai (94 ar 108 °C), dėl didesnės kaip 7 mg/l chloridų koncentracijos 
prasideda AISI 304 ir 316 plieno įtempimų korozija (žiūr. toliau esantį grafiką).
(***) Stebėkite, ar vanduo neįgauna nuotekų kvapo, ar filtruose neatsiranda 
šlamo arba neįprastai nepadidėja chemikalų sąnaudos.

(*) Koreguoti pH reikšmę amoniaku nepatartina, nes, pH reikšmei pakilus virš 9,0, 
labai pagreitėja vario ir vario lydinių korozija.

Rekomenduojamos reikšmės

Tiekiamasis vanduo
Minkštintas 
vanduo

Demineralizuotas 
vanduo

Išvaizda Skaidrus bespalvis Skaidrus bespalvis
Kvapas Be kvapo Be kvapo
Dalelės < 5 mg/ml < 1 mg/ml
pH reikšmė (*) 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2

Laidumas μS/cm
maždaug kaip 
šviežio vandens

< 10

Likutinis kietumas dH° < 0,1 < 0,01
Deguonies kiekis 
Anglies dioksido kiekis

< 0,1 
< 10 mg/l

< 0,1 
< 10 mg/l

Alyvos ir riebalų kiekis Nėra Nėra
Chloridų Cl– kiekis < 300 mg/l < 0,1 mg/l
Sulfatai SO4

– – – < 0,1 mg/l
Bendras geležies 
kiekis Febendr

< 0,05 mg/l 0,005 mg/l

Bendras vario kiekis 
Cubendr

< 0,05 mg/l < 0,01 mg/l

Bakteriologinė riba
oficialios normos 
nėra

oficialios normos 
nėra

Rekomenduojamos reikšmės

Apytakinis vanduo
Minkštintas 
vanduo

Demineralizuotas 
vanduo

Išvaizda Skaidrus Skaidrus 
Kvapas Be kvapo Be kvapo
Dalelės < 10 mg/ml < 1 mg/ml
pH reikšmė (*) 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2
Laidumas μS/cm < 1 500 < 25
Kietumas dH° < 0,5 < 0,1
Deguonies kiekis < 0,02 mg/l < 0,02 mg/l
Alyvos ir riebalų kiekis < 1 mg/l < 1 mg/l
Chloridų Cl–  kiekis 
(**)

< 300 mg/l < 3,0 mg/l

Sulfatai SO4
– – – < 1 mg/l

Bendras geležies 
kiekis Febendr

< 0,1 mg/l 0,05 mg/l

Bendras vario kiekis 
Cubendr

< 0,02 mg/l < 0,01 mg/l

Amoniako NH3 kiekis < 10 mg/l < 5mh/l

Bakteriologinė riba 
(***)

oficialios normos 
nėra

oficialios normos 
nėra

Lyginant su ankstesniu standartu, kuris buvo kur kas paprastes-
nis, šis standartas buvo išplėstas, kad apimtų apsaugą nuo korozijos 
ir pažeidimų, kurie buvo pastebėti per paskutiniuosius dešimt metų, 
taip pat todėl, kad pasikeitė naujų centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemų konstrukcija, pradėti taikyti nauji metodai ir medžiagos.

NUOVIRų IR NUOSĖDų FORMAVIMASIS
Gerai žinoma, kad dėl apytakinio vandens kietumo katiluose, šilu-

mokaičiuose ar vamzdžiuose susiformuoja nuoviros. Nuovirų pavidalo 
nuosėdos labai pablogina katilo veikimą. 1 paveikslėlyje parodyta, 
kiek proc. su kiekvienu nuovirų milimetru padidėja kuro sąnaudos. 
Būtent todėl tiekiamą vandenį reikia minkštinti arba demineralizuoti. 

Gintautas Eitmantis, 
UAB „Hydro-X LT“ direktorius



ÐILUMINË TECHNIKA

2009 m. Nr. 3 (Nr. 40) 13

Tačiau išlieka pavojus, kad į apytakinę sistemą gali patekti šviežio 
vandens (pvz., iš nesandarių karšto vandens rezervuarų). Dėl šios 
rizikos vandenį reikia papildomai apdoroti, pridedant chemikalų, dėl 
kurių kietumą sudarančios medžiagos iškrenta kaip šlamas.

Kuro sąnaudos didėja kartu mažėjant įrenginio galiai. Kaitinamojo 
paviršiaus temperatūrą nuoviros dažnai padidina iki 50%; dėl to 
geležis išsiplečia ir gali prasidėti įtempimų korozija.

Beje, naujausi tyrimai parodė, kad iš organinių medžiagų sudary-
tos nuosėdos (t. y. biologinės plėvelės) izoliuoja maždaug 4 kartus 
geriau nei įprastinės kalcio nuoviros.

KOROzIJA
Daugumos tipų geležies koroziją sukelia deguonis. Todėl labai 

svarbu, kad deguonies kiekis apytakiniame vandenyje būtų labai že-
mas, t. y. koncentracija būtų mažesnė nei 0,02 mg/l. Jeigu vandenyje 
yra deguonies, korozijos rizika auga proporcingai druskingumui, ypač 
jeigu yra sulfatų ir chloridų.

Deguonis iš tiekiamo vandens pašalinamas vandenį pirmiausia 
perleidžiant per deaeravimo įrenginį, o tik vėliau jį tiekiant į centra-
lizuoto šilumos tiekimo sistemą. Tačiau tokius įrenginius Danijoje 
turi tik palyginti didelės centrinio šilumos tiekimo katilinės. Iš tikrųjų 
jie taip pat naudojami ten, kur susidaro palyginti didžiausi vandens 
nuostoliai. Mažesnius deguonies kiekius galima neutralizuoti į apy-
takinį vandenį pripilant tinkamų chemikalų. Toks apdorojimo būdas 
taikomas mažiausiose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Apytakinio vandens pH reikšmė turi būti lygi 9,8. Galima pa-
klaida yra ± 0,2. Toks siauras pH intervalas pasirinktas todėl, kad 
didelė pH reikšmė geležį saugo, kaip tai matyti 3 paveikslėlyje pagal 
pH reikšmės, temperatūros ir magnetito Fe3O4 tirpumo ryšį. Paveiks-
lėlyje matyti, kad kuo didesnė pH reikšmė, tuo mažesnis magnetito 
susiskaidymas. Mažiausia pH reikšmė turi būti lygi 9,6.

Kadangi centralizuoto šilumos tiekimo sistemose yra ne tik tokio 
metalo kaip plienas (gali būti, pvz., vario ir žalvario), tai didžiausią 
pH reikšmę lemia žalvario korozijos grafikas (4 pav.). Šiame pa-
veikslėlyje matyti, kad korozijos minimumas yra ties pH 9,5 ir stipriai 
padidėja pH reikšmei pakilus virš 10,0, nes tada padidėja žalvaryje 
esančio cinko išplovimas.

Dujiniuose šilumokaičiuose ir plokštiniuose šilumokaičiuose 
yra naudojamas nerūdijantis plienas, kuris dažniausia būna labai 
atsparus korozijai, bet jautrus dviem veiksniams: 1 – temperatūrai ir 
2 – chloridams. 5 paveikslėlis pakankamai aiškiai parodo, kur galima 
taikyti du dažniausiai naudojamus plieno tipus (AISI 304 ir 316), nes 
jie yra jautrūs chloridui. 304 plienas tampa jautrus aukštesnėje kaip 
94 °C temperatūroje, o 316 plienas atlaiko iki 108 °C temperatūrą, 
nuo kurios prasideda chloridų sukeliama korozija. Nerūdijančio plieno 
niekuomet nevalykite druskos rūgštimi, nes ši rūgštis tuojau pat suardo 
pasyvią nerūdijančio plieno membraną ir jis tampa pažeidžiamas.

1 pav. Su katile susidariusiu nuovirų sluoksniu (mm) susijusios papildomos 
kuro sąnaudos (%)

2 pav. Šilumos perdavimas per kaitinamąjį paviršių be nuovirų ir su nuoviromis

3 pav. Magnetito susiskaidymas priklausomai nuo pH reikšmės ir temperatūros
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Sulfidinę koroziją paprastai sukelia sierą sugeriančios bakterijos. 
Jos paveikia varį bei žalvarį ir variniuose vamzdžiuose, siurbliuose ar 
termostatų vožtuvuose atsiranda juodai pilkas kristalų sluoksnis.

Danijoje leidžiama naudoti iki 15mg/l biocido „Rodalon“. Jis 
lengvai sunaikina apytakiniame vandenyje esančias bakterijas, bet 
dėl suardytos bioplėvelės gali kilti dar daugiau problemų.

Reikalaujama, kad centralizuotam šilumos tiekimui naudojamų 
plastikinių vamzdžių laidumas deguoniui atitiktų DIN 4726 ir 4729 
keliamus reikalavimus, nes neapsaugoti plastikiniai vamzdžiai leidžia 
deguoniui prasiskverbti į apytakinį vandenį.

FILTRAVIMAS
Korozija dėl kietų nuosėdų apibūdina tokią koroziją, kuri atsiran-

da, pavyzdžiui, po nusėdusiu šlamu. Šlamą bei geležies daleles iš 
apytakinio vandens reikia pašalinti dėl šių priežasčių: tai susilpnina 
koroziją, taip pat sumažėja, pavyzdžiui, siurblių erozija bei mechaninis 
dėvėjimasis, sumažėja magnetito nuosėdų kiekis šilumokaičiuose, 
mažiau užsikemša termostatiniai vožtuvai, be to, sumažėja klaidų 
šilumos matavimo sistemose. Rekomendacijose nurodoma, kad 

apytakinis vanduo turi būti skaidrus ir be šlamo. Tai galima pasiekti 
tik kartu naudojant mechaninį ir magnetinį filtravimą.

Filtruojama tam, kad sistemoje esantis vanduo būtų apdorotas 
ekonomiškai ir patikimai, iš jos pašalinant šlamą ir magnetines daleles. 
Nuolat pašalinant šlamą, šilumokaičiuose, vamzdžiuose ir radiatoriuose 
labai sumažėja sedimentacija. Todėl pagerėja šilumos perdavimas ir 
susilpnėja sedimentacijos bei erozijos sukeliama korozija.

6 paveikslėlyje pavaizduoti dalinio srauto filtrai montuojami 
lygiagrečiai su pagrindine grįžtamąja linija, nuo 5 iki 15 % srauto 
nukreipiama per filtrą ir po to sugrįžta į pagrindinę liniją. Tokiu būdu 
sistemoje esantis vanduo nuolat filtruojamas, iš jo pašalinamos smul-
kios ir vidutinio dydžio teršalų dalelės. Esant normaliam darbiniam 
režimui, filtro akučių dydis turi būti 5–10 mikronų.

Kadangi filtro paskirtis yra iš sistemos pašalinti nešvarumus, 
jį reikia reguliariai valyti. Filtras montuojamas šunte, todėl jį galima 
lengvai atjungti ir išvalyti nenutraukiant pagrindinio srauto. Kad būtų 
panaikintas diferencinis filtro slėgis, priešais filtrą montuojamas 
mažas cirkuliacinis siurblys.

Dalinio srauto filtrus visuomet reikia montuoti grįžtamojoje linijoje 
ir apatinėje sistemos dalyje, nes nuosėdos traukiamos į šia dalį ir 
čia kaupiasi.

Dalinio srauto filtras montuojamas tam, kad būtų pasiektas 
vienas, keli ar net visi toliau išvardyti tikslai.

Iš sistemos pašalinamos smulkių teršalų dalelės.
Išvengiama šilumokaičių užsikišimo.
Pailgėja daugumos sistemos elementų eksploatacijos laikas.
 Manometruose ir šilumos matuokliuose gaunami tikslūs nu
skaitymai ir matavimai.
Išvengiama komponentų erozijos.
Sumažinama nuosėdinė korozija.
Sumažinama galvaninė korozija.
 Prailginamas siurblių, termostatų, reguliavimo vožtuvų ir kitų 
elementų su judančiomis dalimis eksploatacijos laikas.

Tokių kietų dalelių kaip silikatai ir magnetitas pašalinimas suma-
žina sistemos eroziją ir taip pat prailgina siurblio veleno tarpiklių bei 
guolių eksploatacijos laiką.

NUOTĖKIAI IR BAKTERIJOS
Aukščiau nurodyti standartai pradėjo galioti 1999 metų pabaigo-

je. Po to Danijos centrinio šilumos tiekimo industrija vystėsi greitai. 
Buvo sukurtos naujos medžiagos, nauji produktai ir nauji sprendimai. 
Tuo pačiu metu atsirado naujų problemų.

Pirmą kartą standarte buvo paminėti į centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemas dedami dviejų tipų priedai: spalvinantieji agentai ir 
tensidai. Spalvinančiuosius agentus (uraniną ir piraniną) daniškose 
sistemose galima naudoti ieškant nutekėjimų. Tai galima daryti 
klien tą iš anksto informavus apie šio apdorojimo tikslą ir paaiškinus, 
ko galima tikėtis. Spalvinantįjį agentą nuolat naudoti centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemose Danijoje neleistina. Tensidai, arba švel-
naus vandens apdorojimo priemonės, dar yra tiriami ir bendrasis jų 
naudojimas dar neleistinas.

4 pav. Žalvario korozija priklausomai nuo pH reikšmės

5 pav. AISI 304 ir 316 nerūdijančio plieno grafikai. Korozijos temperatūros 
priklausomybė nuo chloridų kiekio
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6 pav. Filtravimo mazgas, kuriame 5–15 % srauto pumpuojama per magnetinį ar rankovinį filtrą ir grąži-
nama į sistemą. Šis įrenginys yra papildytas automatiniu pH kontrolės įtaisu, kuris užtikrina tinkamą 
chemikalų dozavimą ir nuolatinę priežiūrą

Naujuose standartuose ypač daug dėmesio krei-
piama į išankstinį tiekiamo vandens kondicionavimą, 
jo deaeravimą ir pH reikšmės reguliavimą. Reko-
mendacijos apytakiniam vandeniui yra praktiškai tos 
pačios, bet apie tai jau buvo daug kalbėta.

Saugokitės deguonies patekimo naudodami 
akumuliacinius rezervuarus (vietoje garų pagal-
vės naudokite azoto pagalvę), saugokitės galimo 
bakterijų vystymosi (kaip deguonies sugėrimo 
priemonės nenaudokite sulfito, nes jis yra galimų 
sierą sugeriančių bakterijų maitinamoji medžiaga). 
Vietoje normalaus vandens minkštinimo patartina 
naudoti atvirkštinį osmosą. Kontroliuokite amonia-
ko kiekį (net esant mažiems deguonies kiekiams 
amoniakas sukelia vario koroziją) ir saugokitės, kad 
akumuliaciniuose rezervuaruose bei neveikiančiuose 
katiluose nesusiformuotų šlamas.

APLINKA
Pabaigai reikėtų paminėti centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 

naudojamų chemikalų poveikį aplinkai; vandens apdorojimas ir ap-
sauga nuo korozijos turi susitaikyti su tuo faktu, kad centralizuotas 
šilumos tiekimas yra aplinkai nekenksminga gamyba ir jam keliami 
aukšti aplinkosaugos reikalavimai. Centralizuoto šilumos tiekimo 
sistema turi būti patvirtinta aplinkosaugos požiūriu ir šis patvirtini-
mas taip pat apima vandens apdorojimą. Reikia naudoti kuo mažiau 
chemikalų ir parinkti aplinkai mažiausiai kenkiančius chemikalus.

Įvertinant aplinką, reikia turėti omenyje tą faktą, kad nutekėjus 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vandeniui gali būti užterštas 
karštas vanduo; centralizuoto šilumos tiekimo vanduo gali nutekėti į 
dirvožemį, vandenis ir t. t. arba paprasčiausiai į kanalizaciją.

Taip pat reikia įvertinti galimą darbinę aplinką; chemikalų tvarkymą 
ir maišymą reikia apibrėžti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsiti-
kimų. Visi atskiri chemikalai turi būti aprašyti ir deklaruoti, visuomet 
turi būti pasiekiami EB saugos duomenų lapai.

Danijos įmonė gamintoja „Hydro-X“ praplėtė cheminių preparatų, skirtų vandens šildymo ir garo-kondensato siste moms 
asortimentą, taip pat pastatyta nauja gamykla Lenkijoje, gaminanti chemikalus aušinimo sistemų vandeniui apdirbti. 

Nuo 2009 m. sausio Lietuvoje įkurta bendra įmonė „Hydro-X LT“. Įmonės buveinė Kaune, Europos pr. 91.

Šiuo metu iš sandėlio Kaune galime pasiūlyti:

Hydro-X Katilų maitinimo vandens paruošimo chemikalas

Hydro-X E-10 SUPER Katilų maitinimo vandens paruošimo chemikalas (padidintas taninų kiekis)

Hydromin Garo katilų maitinimo vandens paruošimo chemikalas

Hydro-Tan 10 Garo katilų (30–50 bar) maitinimo vandens paruošimo chemikalas 

Uranin Termofikacinio vandens fluorescenciniai dažai

HydroFill Trasų filtravimas (maišiniai filtrai su magnetais, į komplektą taip pat įeina siurblys, uždaro moji armatūra)
Filtravimo maišai (1, 10, 25, 50, 100 mikronų)
Chemikalų dozavimo įranga (dozavimo siurblys, chemikalų talpa, impulsinis skaitiklis)
Vandens filtravimo įranga (minkštinimas, geležies šalinimas ir t. t.)

Pasiteiravimui: UAB „Hydro-X LT“, tel. 8 678 77 177, faks. (8 37) 391 255, el. paštas gintautas@hydro-x.com, 
adresas: Europos pr. 91–101, Kaunas LT-46334, direktorius Gintautas Eitmantis
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Gegužės mėnesį Venecijoje įvyko 34- asis 
Europos centralizuoto energijos tiekimo 
kongresas, kurį organizavo tarptautinė cent-
ralizuoto šilumos tiekimo, vėsinimo bei 
šilumos ir elektros kogeneracijos asociacija 
„Euroheat&Power“. Kongrese perskaityta 
apie 60 pranešimų, kuriuose buvo nagrinėjami 
klausimai, susiję su centralizuotu energijos 
(šilumos, šalčio ir elektros) tiekimu. Buvo įver-
tinta dabartinė situacija, aptarti pasiekimai ir 
problemos, numatomos ateities perspektyvos. 
Kongrese vyko tarptautinė paroda, specialistų 
seminarai, susitikimai, diskusijos, gamybos 
įmonių pristatymai, techninės išvykos į ob-
jek tus ir t. t. Šiame straipsnyje pateikiamos 
svarbesnės ir įdomesnės mintys iš kongreso 
pranešimų, pasisakymų bei diskusijų. 

ENERGETIKOS REVOLIUCIJA 
EUROPOS IR PASAULIO 
POLITIKOJE

Pastaraisiais metais pasaulinėje energe-
tikos politikoje vykstantys procesai daž nai 
vadinami „revoliuciniais“. Radikaliai kinta vi-
suomenės požiūris į jau pasenusius principus, 
formuojamos naujos energetikos politikos 
kryptys, karštligiškai ieškoma naujų techno-
loginių sprendimų, bandoma keisti vartotojų 
elgesį ir pan. Minėtus pokyčius lemia šios 
pagrindinės priežastys:

1. Didžiulių kiekių iškastinio kuro degini-
mas ir pagrindinio degimo produkto – anglies 
dvideginio (CO2) – išmetimas į atmosferą 
su kėlė „šiltnamio“ efektą, todėl prasidėjo 
intensyvus Žemės paviršiaus šilimas, galintis 
sukelti katastrofiškus padarinius.

2. Iškastinio kuro kiekiai mažėja, jo išgavi-
mas brangsta, o pagrindiniai resursai sutelkti 
ne tose valstybėse, kur jų labiausiai reikia. Dėl 
to šio kuro tiekimas yra probleminis, nepati-
kimas ir dažnai naudojamas kaip priemonė 
įvairiems politiniams tikslams siekti.

3. Pasaulio visuomenė nori gyventi pato-
giai, todėl sparčiai auga įvairių rūšių energi jos 
poreikis. Reikalingi ne tik didėjantys elektros, 
šilumos, bet ir vėsinimo energijos kiekiai. 

EUROPOS šILUMININKŲ 34-ASIS „EUROHEAT&POWER“ 
KONGRESAS: CENTRALIzUOTAS ENERGIJOS TIEKIMAS 

NAUJOJE ENERGETIKOS POLITIKOJE
Dr. Valdas Lukoševičius,

Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas 

Di delę įtaką poreikių augimui daro naujos, 
stambios ir sparčiai besivystančios valsty-
bės: Kinija, Indija, Pietryčių Azijos ir Lotynų 
Amerikos šalys. Visa tai verčia perskirstyti 
kuro tiekimo srautus. Kadangi kuro rinka tapo 
labai įtempta, būtina ieškoti naujų energijos 
šaltinių ir technologijų.

Europos Sąjungos valstybės kartu su JAV 
ir Kinija yra didžiausios atmosferos teršėjos 
anglies dvideginiu. Šios ir panašios aplinkybės 
privertė Europos Sąjungos valstybes keisti 
energetikos politiką. Naujieji energetikos po-
litikos tikslai buvo suformuluoti 2007 metais 
ir paskelbti kaip „Energetikos ir klimato kaitos 
priemonių paketas“. Jo esmę simboliškai 
api būdina formulė 20x20x20, reiškianti, kad 
Europos Sąjunga iki 2020 metų įsipareigo-
ja: 20 proc. sumažinti anglies dvideginio 
išmetimą, 20 proc. padidinti energijos var-
tojimo efektyvumą ir naudoti ne mažiau kaip 
20 proc. atsinaujinančių išteklių bendrame 
energijos balanse.

Europos Sąjungos priimti įsipareigojimai 
su rekomenduojamomis įgyvendinimo priemo-
nėmis formuluojami atitinkamose direktyvose. 
Valstybės narės privalo prisiimti nacionalinius  
įsipareigojimus ir parengti atitinkamus teisės 
aktus, kuriuose būtų aiškiai suformuluoti tikslai 
ir priemonės, kuriomis jie bus pasiekti.

Geras tokios politikos pavyzdys – šiais 
metais priimta naujoji direktyva 2009/28/EB 
„Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 
skatinimas“. Ji įpareigoja atskiras valstybes 
parengti Nacionalinį atsinaujinančių išteklių 
energijos panaudojimo veiksmų planą, ku-
riame būtų pateiktos konkrečios skatinimo 
priemonės ir siekiami rodikliai kiekvieniems 
metams (iki 2020 metų).

CENTRALIzUOTO ENERGIJOS 
TIEKIMO VAIDMUO įGYVENDINANT 
NAUJĄJĄ ENERGETIKOS POLITIKĄ
Kongrese labai daug dėmesio buvo skir-

ta centralizuoto šilumos, šalčio ir elektros

tiekimo sistemų pritaikymo naujajai energeti-
kos politikai įgyvendinti klausimams. Apiben-
drinant daugumos pranešėjų mintis, galima 
suformuluoti išvadą: centralizuotas energijos 
tiekimas yra galinga priemonė mažinant CO2 
išmetimą, didinant pirminio kuro vartojimo 
efektyvumą ir įsisavinant atsinaujinančius 
energijos išteklius. Ši išvada remiasi tokiais 
pagrindiniais argumentais:

1. Centralizuoto energijos tiekimo siste-
mų šaltiniuose, bendrame technologiniame 
cikle galima vienu metu efektyviai gaminti ir 
šilumą, ir šaltį, ir elektrą.

2. Centralizuotuose energijos gamybos 
šaltiniuose galima panaudoti įvairiausias kuro 
ir energijos rūšis – tai užtikrina diversifikaciją 
ir lankstų prisitaikymą prie kuro rinkų. Pateik-
ta daugybė pavyzdžių, kaip gaminama ener-
gija, viename šaltinyje optimaliai panaudojant 
iškastinį kurą, biomasę, aplinkos energiją, 
šilumos siurblius bei kitas technologijas. 

3. Centralizuoto energijos tiekimo tinklai 
sudaro sąlygas jais perduoti energiją vartoto-
jams iš įvairiausių gamintojų ar surinkti šiuo 
metu į aplinką išmetamą energiją. Beje, kaip 
tik dėl tos priežasties tinklai turėtų būti kiek 
galima labiau atsieti nuo konkrečių gamintojų 
ar tiekėjų.

4. Didėjant pasaulio miestų augimui, vis 
labiau urbanizuojantis besivystančioms vals-
tybėms, centralizuotas (rajoninis) energijos 
gaminimas ir tiekimas tampa neišvengiama 
technologija įvairiose šalyse.

5. Centralizuotas energijos tiekimas 
užtikrina didesnį techninį saugumą bei 
patikimumą, sanitarines ir aplinkosaugines 
sąlygas, taupo vartotojų gyvenamąją erdvę 
ir nedarko miestų estetikos.

6. Centralizuotos energijos sistemos gali 
panaudoti naujausias technologijas, pavyz-
džiui, sezoninį šilumos ar šalčio akumuliavimą, 
anglies dioksido neutralizavimą (dekarbonizuo-
ta energijos gamyba) ir t. t.

7. Tiek įrengimo, tiek eksploatavimo 
požiūriu viena didelė sistema urbanizuotose 
teritorijose visada yra pigiau negu daug 
smulkių sistemų.
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Apie 80 proc. Europos gyventojų įsikūrę 
miestuose, tačiau tik 9 proc. šilumos ir 
2,5 proc. vėsinimui reikalingo šalčio tiekiama 
centralizuotai. Pateikti skaičiavimai, rodantys, 
kad optimaliai panaudojant centralizuoto ši-
lumos ir šalčio tiekimo potencialą Europoje, 
jo indėlį šildymui galima būtų padidinti iki 
20 proc., o vėsinimui – iki 25 proc. Tokia 
centralizuoto tiekimo plėtra 9,3 proc. suma-
žintų bendrą ES anglies dvideginio išmetimą, 
o atsinaujinančių išteklių dalį padidintų iki 
25 proc. Centralizuotas energijos tiekimas 
pirminės energijos var tojimo efektyvumą 
Europoje padidintų 2,6 proc. Kompetetingų 
specialistų ir politikų nuomone, Europos 
Sąjungos priimtas „Klimato kaitos ir ener-
getikos paketas“ negali būti įgyvendintas 
be sparčios centralizuoto energijos tiekimo 
sistemų plėtros. 

NAUJOJI POLITIKA – 
CENTRALIzUOTO ENERGIJOS 
TIEKIMO SKATINIMAS

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 
geriausiai išvystytos Šiaurės šalyse, kur 
šilumos poreikiai didžiausi, o miestai kūrėsi 
gana planingai. Skandinavijos šalyse ir bu-
vusiose sovietinėse valstybėse centralizuotas 
šilumos tiekimas tenkina apie 30–50 proc. 
visų šildymo poreikių, o pietiniuose kraštuose 
šis rodiklis gerokai žemesnis. 

Siekiant įgyvendinti naujuosius energeti-
kos tikslus ir plėsti centralizuotas energijos 
tiekimo (CET) sistemas, imamasi naujų ini-
ciatyvų tiek Europos Sąjungos, tiek ir atskirų 
valstybių lygmeniu. Štai minėta Atsinauji-
nančių energijos išteklių skatinimo direktyva 
reikalauja, kad „valstybės narės skatintų 
centralizuotas šilumos ir šalčio tiekimo 
sistemas, naudojančias atsinaujinančius 
energijos išteklius.“ Ten pat sakoma: „Vals-
tybės narės užtikrina elektros, šilumos 
ir šalčio centralizuoto tiekimo sistemų, 
naudojančių atsinaujinančius išteklius, 
įrengimą, kai planuojama, projektuojama 
ir vykdoma pramoninių ar gyvenamųjų 
teritorijų statyba arba renovacija“.

Daugelio ES miestų merų pasirašyta-
me susitarime – „Merų pakte“ – teigiama: 
„Vietos ir regionų valdžios institucijos gali 
skatinti vietinę energijos gamybą ir atsi-
naujinančių energijos šaltinių naudojimą. 
Geras pavyzdys – rajoninės šildymo siste-
mos, naudojančios kombinuotą šilumos ir 
elektros energijos gamybą.“

Dar konkretesnius ir ambicingesnius 
tikslus kelia atskirų valstybių politikai. Pavyz-
džiui, Vokietijos atstovai pristatė Federalinės 
vyriausybės planus laikotarpiui iki 2020 metų: 
atsinaujinančios elektros dalį bendrame balan-
se padvigubinti ir pasiekti 30 proc., atitinkamai 
padvigubinant „žalios“ šilumos dalį padidinti 
iki 14 proc., o kogeneracinės elektros – iki 
25 proc. nuo bendro kiekio.

Daugelis kongreso pranešėjų analizavo 
centralizuotų sistemų vystymo kliūtis. Viena 
iš problemų – smulkioms dujinėms katilinėms 
(iki 20 MW galios) nereikia įsigyti atmosferos 
taršos leidimų. Taip  jos sutaupo sąnaudas 
ir mažina savikainą. Problemų taip pat kelia 
planavimas ir infrastruktūros plėtra jau apgy-
vendintose miestų teritorijose. Kai kuriose ša-
lyse trūksta politinės valios vystyti energetiką, 
remiantis nacionaliniais interesais ir užtikrinant 
ilgalaikius tikslus, nes dominuoja atskirų ūkio 
subjektų ar verslo grupių interesai.

Be to, kongreso pranešimuose pasida-
linta patirtimi, kaip skatinama centralizuoto 
energijos tiekimo sistemų plėtra atskirose 
valstybėse. Paaiškėjo, kad priimami reikalingi 
įstatymai ar kiti teisės aktai, kuriuose numato-
mos tokios priemonės kaip specialių investi-
cinių fondų sukūrimas, mokesčių lengvatos, 
prioritetų suteikimas planavimo procedūrose, 
supaprastintas priėjimas prie tinklų ir t. t. 
Naujų technologijų skvarbai pagreitinti statomi 
demonstraciniai objektai. 

Pavyzdžiui, Prancūzijoje numatyta, kad 
jeigu centralizuotai šilumos gamybai naudo-
jama daugiau kaip 50 proc. atsinaujinančių 
išteklių, tokiai šilumai taikomas lengvatinis 
PVM – 5,5 proc. Kartu subsidijuojama naujų 
šilumos šaltinių ir tinklų statyba, jeigu tai 
padidina biomasės ar kitų atsinaujinančių 
išteklių naudojimą. Jeigu nepriklausomas 
šilumos gamintojas sunaudoja daugiau kaip 
50 proc. atsinaujinančių 
išteklių, jis privaloma tvarka 
prijungiamas prie esamų 
tinklų.

Gerą planavimo pavyz-
dį pateikė Danijos atstovai. 
Jie pristatė aprūpinimo ši-
luma planą laikotarpiui iki 
2050 metų. Šiame plane 
kompleksiškai įvertinti įvairių 
vartotojų poreikiai, jų pers-
pektyvos ir išanalizuoti gali-
mi aprūpinimo būdai. Plane 

siūloma išplėsti centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemas iki 70 proc. viso poreikio, maksimaliai 
pereinant prie efektyvaus biomasės naudojimo. 
Individualiam šildymui būtų naudojama „žalia“ 
elektra su šilumos siurbliais, medžio granulės 
ir saulės kolektoriai. Plane siūloma integruotai 
suderinti vartotojų šildymo sistemas su ener-
gijos gamybos ir perdavimo įrenginiais ir taip 
pasiekti didžiausią energetinį efektyvumą.

Vykdant parengtąjį planą, tikimasi Danijo-
je anglies dvideginio išmetimą iki 2020 metų 
sumažinti per pusę, o iki 2030 metų priartėti 
prie dekarbonizuoto (be CO2 išlakų) šilumos 
tiekimo scenarijaus.  

Danijos strategija ir planavimas galėtų 
būti orientyras ne tik vietos, bet ir kitų šalių 
politikams, kadangi pademonstruoja, kaip 
galima atsisakyti importuojamo iškastinio 
kuro ir naudoti tik vietinius resursus. Atsižvel-
giant į tai, kad klimatinės Danijos sąlygos ir 
energetiniai resursai panašūs kaip ir Lietuvo-
je, šis projektas galėtų būti labai aktualus ir 
mūsų specialistams bei politikams.

CENTRALIzUOTO ENERGIJOS 
TIEKIMO PERSPEKTYVOS IR 
VIzIJOS

Daugelis kongreso pranešimų buvo skirti 
technologinėms naujovėms pristatyti. Van-
dens šildymo katilinių pertvarkymas į šilumos 
ir elektros gamybą (kogeneraciją) jau mažai 
ką stebina. Didesnio susidomėjimo susilaukė 
pranešimai, pristatantys įvarius trigeneracijos 
(šilumos, elektros ir šalčio bendros gamybos) 
technologinius sprendimus. Dalyje „techninių“ 
pranešimų buvo pristatomos įvairios idėjos, 
kaip didinti sistemų efektyvumą, taikant 
sudėtingas automatinio valdymo sistemas, 
pakeičiant  iškastinį kurą biomase ir aplinkos 
energija, didžiuosius poreikius tenkinant aku-
muliuota šiluma ir t. t. 

Konferencijos akimirkos
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Kongrese buvo įdomiai pateikta tolimesnė 
centralizuoto energijos tiekimo vystymo per-
spektyva, kuri pagal pagrindinius laikotarpio 
uždavinius skaidoma į 3 etapus:

1. Iki 2020 metų – Geros patirties 
sklaida ir CET sistemų plėtra. Siekiant 
įgyvendinti ES energetikos politikos tikslus, 
šiuo periodu turėtų būti maksimaliai plėto-
jamos CET sistemos. Šiam tikslui reikalingi 
informacijos sklaidos ir efektyvūs skatinimo 
mechanizmai. 

2. Iki 2030 metų – Naujų galimybių įsisa-
vinimas. Naujos technologijos ir interaktyvus 
dinamiškas ryšys tarp gamintojų ir vartotojų 
turi paversti šias sistemas abipusio apsikeiti-
mo energija tinklais. Vėsinimo energija panau-
dojama vandeniui šildyti ir atvirkščiai. Šilumos 
ir šalčio tiekimas turi maksimaliai pakeisti 
elektros vartojimą buityje ir pramonėje.

3. Iki 2050 metų – Dekarbonizuota 
energijos gamyba. Pasitelkus naujausias 
technologijas, naudojami tik atsinaujinantys 

energijos šaltiniai, įsisavinamas sezoninis 
šilumos (šalčio) akumuliavimas, maksimaliai 
panaudojama atliekų ir aplinkos energija – 
pasiekiama, kad šiluma ir šaltis būtų gami-
nami be CO2 išlakų.

Kaip šios vizijos bus įgyvendintos, pa-
rodys laikas, bet neabejojama, kad centrali-
zuotas šilumos, šalčio ir elektros gaminimas 
bei tiekimas yra ir bus labai reikšminga 
technologija, aprūpinant šiuolaikinių miestų 
gyventojus energija.

Habil. dr. prof. Alfonsas Skrinska, sulaukęs 75-erių, 
išliko draugiškas, ramus ir tolerantiškas

Buvo sunkūs pokario metai ir mus, devyniolikmečius-dvide-
šimtmečius jaunuolius, nepriteklius, mokslo troškimas 1953 m. 
rugsėjo 1-ąją atvedė į KPI Mechanikos fakultetą. Pasirinkome 
studijuoti Pramonės šiluminės energetikos specialybę. Čia ir 
susipažinome su Alfonsu Kaziu Skrinska – nedidelio ūgio švie-
siaplaukiu garbaniumi.

Kam teko studijuoti šiame fakultete, tas turbūt niekada 
nepamirš ilgamečio jo dekano doc. Nikalojaus Milenskio, kuris 
vadinamas „šilumininkų tėvu“. Jis net 6 semestrus skiepijo mums 
meilę šilumos energetikai, išsamiai supažindino su termodinami-
kos, termokinetikos, šiluminių įrenginių ir kitomis disciplinomis 
bei griežtai reikalavo puikiai jas išmanyti. Per studijų metus buvo 
privaloma atlikti 1–2 mokslinius tiriamuosius darbus.

Nenuostabu, kad ir A. Skrinska, 1958 m. baigęs institutą ir įgijęs 
inžinieriaus mechaniko-energetiko diplomą, pasirinko mokslininko 
kelią – pradėjo dirbti LMA Energetikos ir elektrotechnikos mokslinio 
tyrimo institute (dabar Lietuvos energetikos institutas) jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu. Po poros metų jis įstojo į aspirantūrą.

Nuoseklus ir kruopštus triūsas institute ir moksliniam tiria-
majam darbui skir tas beveik visas laisvalaikis apibendrintas 
kandidatinėje disertacijoje, kurią 1965 m. A. Skrinska apgynė 
Maskvos Kržižanovskio energetikos instituto mokslinėje taryboje. 
Jam suteiktas technikos mokslų kandidato (dabar daktaro) vardas. 
1974 m. A. Skrinska drauge su J. Stasiulevičiumi parengė mo-
nografiją „Skersai aptekamų briaunotų vamzdžių pluoštų šilumos 
atidavimas“. Joje pateikta medžiaga 1988 m. buvo išversta į anglų 
kalbą ir išleista JAV.

1966 m. A. Skrinska perėjo dirbti į Termoizoliacijos mokslinių 
tyrimų institutą. Pradžioje – laboratorijos, vėliau – skyriaus ve-
dėju ir direktoriaus pavaduotoju. Moksliniai darbai, atlikti šiame 
institute, apibendrinti habilitaciniame darbe „Energetinio efekty-
vumo didinimas šilumos mainų procese“, apgintame Lietuvos 
energetikos institute. A. Skrinskai suteiktas habilituoto daktaro 
mokslinis vardas.

Artimai su šiuo mokslininku teko bendrauti tada, kai jis ėmė 
dirbti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Šildymo ir vėdinimo 
katedroje. 1996 m. jam suteiktas profesoriaus vardas, o 1998 m. 
mokslininkas išrenkamas šios katedros vedėju. Čia pastebėtas jo 
gebėjimas bendrauti su kolegomis ir studentais. Ypač geranoriški, 
draugiški ir nuoširdūs santykiai, aktyvi mokslinė veikla pelnė jam 
pagarbą, o ramus tonas, tolerantiškumas visada sukurdavo gerą, 
darbingą nuotaiką. Reikia prisiminti, kad šis žmogus padėjo išrūpinti 
doktorantūros studijas. O 2000 m. rugsėjo 21–22 dienomis orga-
nizuotoje 4-oje tarptautinėje konferencijoje „Energija pastatams“ jis 
buvo vienas iš mokslinio komiteto narių. Be to, daug A. Skrinskos 
mokslinių darbų šilumos masės mainų, šiluminių įrenginių efekty-
vumo pastatuose klausimais paskelbta JAV, VFR, Švedijos, Rusijos, 
Baltarusijos, Lenkijos, Ispanijos moksliniuose leidiniuose. Svarbu 
prisiminti ir tai, kad A. Skrinska buvo VGTU Aplinkos inžinerijos 
fakulteto tarybos pirmininku. Netgi dabar šis mokslininkas aktyviai 
dalyvauja įvairioje veikloje: yra Lietuvos energetikos instituto tary-
bos, daugelio habilitacijos komitetų, mokslinių žurnalų bei leidinių 
redakcinių kolegijų ir žurnalo „Šiluminė technika“ narys.

Šis visų gerbiamas mokslininkas 
ypač mielai atsiliepia apie savo 
buvusius studijų draugus. Nenuos-
tabu, kad jis aktyviai dalyvavo susi-
tikimuose, organizuotuose 20-ųjų, 
30-ųjų, 35-ųjų, 40-ųjų ir 45-ųjų KPI 
baigimo metinių proga.

Per pastaruosius 10 metų minimos atmintinos dienos nepra-
eina be profesoriaus Alfonso ir jo nuostabios žmonos Vitalijos.

Alfonsai, tegul šie praėję trys gyvenimo ketvirčiai neslėgs 
Tavo kūrybingų pečių, o gera sveikata, optimizmas ir darbš
tumas telydi Tave dar ne vieną dešimtmetį.

Nuolat geriausio linkintys buvę grupės draugai
Aleksandras Gluosnis,
Pranciškus Vytautas Ivanauskas 
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nes manyta, kad vienas kelias yra sudarytas iš nuosekliai sujungtų 
elementų, o visi keliai sujungti lygiagrečiai.

Atlikus tikimybinę-statistinę analizę gauta, kad tikimybė, jog į 
miesto centrą bus pateikta šilumos energija, yra lygi 0,9962. Taip 
pat norėta įvertinti tam tikros tinklo dalies visiško gedimo įtaką. Gauti 
rezultatai pateikiami 2 lentelėje.

Iš gautų rezultatų galima padaryti išvadą, kad statistiškai didžiau-
sią įtaką miesto centro šildymo patikimumui turi gedimai bet kurioje 
trasos KTE – 1T-10 dalyje. 

Toliau galimi tokių vamzdynų avarijų padariniai buvo įvertinti ter-
mohidrauliniu modeliu, tai yra aiškintasi šilumos tiekimo miesto centrui 
ir vartotojams, esantiems prieš siurblinę „Pergalė“, įtaka. Užblokavus 
vandens tiekimą kuriuo nors vamzdynu, vandens srautai automatiškai 
persiskirsto ir teka kitais keliais. Tačiau automatiškai padidėja vandens 
greičiai kituose vamzdžiuose, todėl padidėja slėgis vamzdynuose prie 
Kauno termofikacinės elektrinės. Maksimalus leistinas slėgis iš KTE 
išeinančioje tiekiamo vandens linijoje yra 8,5 barai. Dėl slėgio padidėjimo 
vamzdynuose KTE esančių siurblių našumas sumažėja. KTE tiekimo 
linijoje slėgiui pakilti daugiau kaip 8,5 bar neleidžia apsaugos vožtuvai. 

PATIKIMUMO áVERTINIMO METODIKOS TAIKyMAS KAUNO 
MIESTO CENTRALIzUOTAM ðILUMOS TIEKIMO TINKLUI

A. Kaliatka1, M. Valinèius1, J. Augutis1,2, R. Krikðtolaitis1,2, 
S. Rimkevièius1, G. Dundulis1, R. Bakas3

1 Lietuvos energetikos institutas
Branduoliniø árenginiø saugos laboratorija
Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas
El. paðtas ricardas@mai.lei.lt

2 Vytauto Didþiojo universitetas
Matematikos ir statistikos katedra
Vileikos g. 8, LT-44404 Kaunas
El. paðtas ricardas@if.vdu.lt

3 AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas
El. paðtas r.bakas@kaunoenergija.lt

Santrauka: Straipsnyje pateikiama centralizuoto ðilumos tiekimo 
sistemos patikimumo vertinimo metodika, jungianti termohidraulinæ, 
stiprumo tikimybinæ ir matematinæ modelius. Kuriant modelá buvo 
taikomi baigtiniø elementø, pirmos eilës patikimumo bei atsako 
pavirðiaus, gedimø medþiø, Monte Karlo modeliavimo metodai. 
Straipsnyje pristatyta metodika pritaikyta Kauno miesto centrali-
zuoto ðilumos tiekimo tinklui. Kaip pavyzdys yra pademonstruotas 
termofikacinio vandens tiekimo á Kauno miesto centrà patikimumo 
vertinimas. Vertinant patikimumà buvo iðanalizuoti keliai, kuriais 
miesto centrà pasiekia termofikacinis vanduo, ir identifikuotos 
galimos vamzdynø avarijø vietos. Nustatytuose mazguose atlikti 
tikimybiniai ir termohidrauliniai skaièiavimai. 

Raktaþodþiai: centralizuotas ðilumos tiekimas, patikimumas, 
termohidraulinis modelis, stiprumo tikimybinis modelis, matema-
tinis modelis

Tæsinys (pradþia praeitame (38) numeryje)

Tarkime, kad iš KTE aprūpinti Kauno miesto centrą galima sep-
tyniais keliais (vamzdynais):

1.  KTE – 2T-93 – 1Z-19 – 1Z-14‘ – 1Z-8 – 4T-6 – 4T-13 – 4T- 15 – 
SIURB4 – 5K-4,

2.  KTE – 2T-93 – 1Z-19 – 7Z-11 – 4Z-6 – 2Z-13– 2Z-21 – 4T-  15 – 
SIURB4 – 5K-4,

3.  KTE – 2T-93 – 1Z-19 – 1Z-14‘ – 1Z-8 – 4Z-6 – 2Z-13– 2Z- 21 – 
4T-15 – SIURB4 – 5K-4,

4.  KTE – 1T-10 – 4Z-17 – 1T-153 – 7Z-11 – 4Z-6 – 2Z-13– 2Z- 21 – 
4T-15 – SIURB4 – 5K-4,

5.  KTE – 1T-10 – 1T-15 – 1T-153 – 7Z-11 – 4Z-6 – 2Z-13– 2Z- 21 – 
4T-15 – SIURB4 – 5K-4,

6.  KTE – 1T-10 – 1T-15 – 1T-18 – 8Z-2 – 4Z-27– 4Z-17– 1T-153 – 
7Z-11 – 4Z-6 – 2Z-13– 2Z-21 – 4T-15 – SIURB4 – 5K-4,

7.  KTE – 1T-10 – 1T-15 – 1T-18 – 8Z-2 – 4Z-27– 3Z-15 – 2Z- 21 – 
4T-15 – SIURB4 – 5K-4.

Vamzdynų avarijų įtakai įvertinti buvo išanalizuoti galimi šilumos 
tiekimo į miesto centrą keliai ir parinktos šešios galimos vamzdyno 
avarijų vietos, pavaizduotos 2 paveiksle:

1. 2T-8A,2. 1T-5, 3. 4Z-28, 4. 3Z-8, 5. 1Z-16, 6. 5Z-4.

Pirmiausia miesto centro šildymo patikimumas buvo įvertintas 
naudojant tinklo patikimumo matematinį modelį. Atliekant tiki-
mybinę-statistinę analizę, vienas pagrindinių rodiklių buvo trasos 
gedimų dažnis. Gedimų dažniai buvo skaičiuoti kiekvienai vamzdyno 
atkarpai, kurių iš viso buvo 27. Pagrindiniai gedimų dažnį lemiantys 
veiksniai buvo atkarpoje (vamzdyje) įvykusių gedimų skaičius ir tos 
atkarpos eksploatacijos laikas metais. Skaičiuojant bendrą sistemos 
patikimumą laikytasi sąlygos, kad šiluminė energija į paskutinį tašką 
ateina visais keliais. Skaičiavimams naudotos (2) ir (3) formulės, 

2 lentelė. Šilumos tiekimo patikimumo pokyčiai dėl trūkio vietos

Eil. Nr. Avarijos vieta Patikimumo sumažėjimas, %
1. 2T-8A 4,24 %
2. 1T-5 7,96 %
3. 4Z-28 0,38 %
4. 3Z-8 0,38 %
5. 1Z-16 4,24 %
6. 5Z-4 0,50 %
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Taip pat daroma prielaida, kad po vamzdynų kai kurių atkarpų uždarymo, 
sumažėjus vandens tiekimui į miesto centrą, siurblinėje ,,Pergalė“ yra 
atidaromas tiekimo linijoje esantis droselinis vožtuvas ir termofikacinio 
vandens tiekimo srautas į miesto centrą atkuriamas. Analizė atlikta 
dviem atvejams: (1) be vandens srauto į miesto centrą reguliavimo ir 
(2) atkūrus šį vandens srautą iki pradinės reikšmės.

Kaip minėta, nebetiekiant vandens kažkuriuo vamzdynu, vandens 
srautai automatiškai persiskirsto ir teka kitais keliais. Tačiau vamzdy-
nuose prie Kauno termofikacinės elektrinės slėgis padidėja, o prieš 
siurblinę „Pergalė“ ir miesto centre – sumažėja. Kaip matyti 3 lentelėje, 
termofikacinio vandens srautas iš KTE dažniausiai sumažėja (vandens 
srauto pokyčiai turi neigiamas reikšmes). Tačiau uždarius 3Z-8 ir 5Z-4 
nei slėgiai, nei vandens srautai nekinta. Tai reiškia, kad įprastomis 
sąlygomis vandens srautas per šiuos vamzdynus yra nedidelis. Van-
dens srautai į miesto centrą per siurblinę „Pergalė“ (jei po avarijos joje 
vandens tiekimas nebuvo reguliuojamas) taip pat pamažėja. Įdomus 
yra 1T-5 atkarpos uždarymo atvejis: srautas į miesto centrą ne tik 
nesumažėja, bet ir truputį padidėja. Slėgiai prieš „Pergalės“ siurblinę 
ir už jos tiek tiekimo, tiek grįžimo linijose taip pat sumažėja (tuo atveju, 
kai vandens srautas iš KTE nesumažėja, nesumažėja ir slėgiai). 

Kad lengviau būtų galima įvertinti kai kurių vamzdyno atkarpų 
uždarymo įtaką, vandens srautų santykiniai pokyčiai buvo pavaizduoti 
procentais (4 lentelė). Taip pat palyginti slėgių tiekimo ir grįžimo linijose 
prieš „Pergalės“ siurblinę ir už jos skirtumai. Kaip matyti 4 lentelėje, 
po vamzdynų uždarymo dažniausiai sumažėja ne tik vandens srautai, 

Nr.
Avarinis 

tinklo 
ruožas

Srauto 
iš KTE 
pokytis

Srauto per 
„Pergalės“ 
siurblinę 
pokytis

(1)Be srauto reguliavimo į miesto centrą (2) Reguliuojant srautą į miesto centrą
Slėgio perkryčio 
pokytis linijose 

prieš „Pergalės“ 
siurblinę

Slėgio perkryčio 
pokytis linijose 
už „Pergalės“ 

siurblinės

Slėgio perkryčio 
pokytis linijose 

prieš „Pergalės“ 
siurblinę

Slėgio perkryčio 
pokytis linijose 
už „Pergalės“ 

siurblinės
% % % % % %

1 2T-8A -2,1 -2,2 -23,6 -4,2 -42,5 -0,8
2 1T-5 -3,6 0,2 2,8 0,4 -18,9 -0,8
3 4Z-28 -0,1 -1,5 -17,9 -3,4 -23,6 -0,8
4 3Z-8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 1Z-16 -1,7 -2,2 -27,4 -5,0 -44,3 -0,4
6 5Z-4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bet ir (neigiamos reikšmės) santykiniai slėgio skirtumai tiekimo ir grį-
žimo linijose prieš „Pergalės“ siurblinę ir už jos. Jei vandens srautas į 
miesto centrą sureguliuojamas atidarant „Pergalės“ siurblinės tiekimo 
linijoje esantį droselinį vožtuvą, tai slėgių skirtumų pokytis linijose už 
„Pergalės“ siurblinės yra labai nedidelis. Tačiau atidarius droselinį 
vožtuvą papildomai sumažėja slėgių skirtumas linijose prieš „Pergalės“ 
siurblinę. Pavyzdžiui, dėl gedimo uždarius 2T-8A, santykinis slėgių 
skirtumas prieš „Pergalės“ siurblinę po vandens srauto į miesto centrą 
atkūrimo sumažėja nuo 23,6 % iki 42,5 %. Uždarius atkarpą 1Z-16 – 
santykinis slėgių prieš „Pergalės“ siurblinę skirtumas sumažėja nuo 
27,4 % iki 44,3 %. Kadangi termofikacinio vandens srautas (šilumos 
srautas) per apkrovas tiesiogiai priklauso nuo slėgių tiekimo ir grįžimo 
linijose skirtumo, toks slėgio skirtumo sumažėjimas reiškia ir šilumos 
tiekimo sumažėjimą. Kuo skaitine reikšme didesnis yra slėgių skirtu-
mo pokytis (neigiamos reikšmės vaizduoja slėgių skirtumo santykinį 
sumažėjimą), tuo mažiau tiekiama šilumos. Kaip matyti 4 lentelėje, 
vartotojams prieš „Pergalės“ siurblinę pats blogiausias yra atkarpos 
1Z-16 uždarymas. Atkarpų 3Z-8 ir 5Z-4 uždarymas neturi įtakos. 

3.2 VAMzDŽIO PRIE JUDAMOSIOS ATRAMOS 
SUIRIMO TIKIMYBINĖ ANALIzĖ 
Kauno centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinkluose sumon-

tuota daug vamzdynų (1 skyrius), jie sudaro apie 88 km ilgio trasą. 
Norint atlikti bendrą vamzdynų stiprumo įvertinimą, reikia surinkti visą 
projektinę dokumentaciją, atlikti daug eksperimentinių tyrimų, nusta-
tant vamzdynų medžiagų savybes, įvertinti įvairių defektų priežastis. 
Tai būtų labai didelės apimties analizė. Todėl šioje analizėje remiantis 

Nr.
Avarinis 

tinklo 
ruožas

Srauto 
iš KTE 
pokytis

Srauto per 
„Pergalės“ 
siurblinę 
pokytis

(1) Be srauto reguliavimo į miesto centrą (2) Reguliuojant srautą į miesto centrą

Slėgis prieš 
„Pergalės“ siurblinę

Slėgis už „Pergalės“ 
siurblinės (miesto 

centre)

Slėgis prieš 
„Pergalės“ 
siurblinę

Slėgis už „Pergalės“ 
siurblinės (miesto 

centre)
tiekimo 

linija
grįžimo 

linija
tiekimo 

linija
grįžimo 

linija
tiekimo 

linija
grįžimo 

linija
tiekimo 

linija
grįžimo 

linija
kg/s kg/s bar bar bar bar bar bar bar bar

Slėgiai įprastinėmis sąlygomis: 9,07 8,01 5,78 3,4 9,07 8,01 5,78 3,4
1 2T-8A -37 -6 8,74 7,93 5,57 3,29 8,51 7,9 5,67 3,31
2 1T-5 -65 0.5 9,1 8,01 5,8 3,41 8,76 7,9 5,67 3,31
3 4Z-28 -1 -4 8,81 7,94 5,61 3,31 8,77 7,96 5,73 3,37
4 3Z-8 0 0 9,07 8,01 5,78 3,4 9,07 8,01 5,78 3,4
5 1Z-16 -30 -6 8,69 7,92 5,53 3,27 8,49 7,9 5,68 3,31
6 5Z-4 0 0 9,07 8,01 5,78 3,4 9,07 8,01 5,78 3,4

3 lentelė. Termofikacinio vandens srautų ir slėgių pokyčiai po vamzdynų kai kurių atkarpų uždarymo

4 lentelė. Termofikacinio vandens srautų ir slėgių santykiniai pokyčiai po vamzdynų kai kurių atkarpų uždarymo 
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eksploatacijos kontrolės patirtimi struktūrinio vientisumo tikimybinei 
analizei buvo parinktas vamzdžio prie judamosios atramos elementas. 
Judamojoje atramoje, kuri yra privirinta prie vamzdžio, dėl korozijos ir 
šiluminio plėtimosi susiformuoja defektai, todėl vamzdis po tam tikro 
laiko suyra. Modelis, naudotas šiai analizei, yra pateiktas 2 skyriuje.

Vamzdžio prie judamosios atramos suirimo tikimybinėje anali-
zėje nustatyta jos suirimo priklausomybė nuo apkrovos ir korozijos 
pažeistos vamzdžio sienelės storio. Priklausomybėms, išreikštoms 
apkrova – tikimybės funkcija ir pažeistos vietos storis – tikimybės 
funkcija, nustatyti taikytas atsako paviršiaus – Monte Karlo modeliavi-
mo metodas [4]. Atlikta 1 000 skaičiavimų. Analizėje buvo naudojami 
logaritminiai normaliniai medžiagų savybių pasiskirstymai. Pažeistos 
vamzdžio sienelės storiui ir apkrovai buvo naudoti tolygieji pasiskirs-
tymai. Nutarta, kad vamzdžio prie judamosios atramos sienelės storis 
ir apkrovos dydis yra kintami. Sienelės storio kitimas – nuo 0,5 iki 
6,5 mm, o apkrovos – nuo 4 iki 20 bar. Buvo gauta suirimo ribinės 
būsenos priklausomybė nuo apkro  vos, pažeistos sienelės storio ir 
medžiagų mechaninių charakteristikų:

čia y – ribinio būvio atsako kintamasis; P, Pa, Pb, Pc ir Pd – slėgis vamzdžio 
viduje; b – pažeistos vamzdžio sienelės storis; t – temperatūra vamzdžio 
viduje; E1, E2, E3, E4 ir E5 – plieno „St 3“ tamprumo modeliai esant 20, 
50, 100, 120 ir 150 °C temperatūrai; σ1, σ2, σ3, σ4 ir σ5 – plieno „St 3“ 
takumo riba esant 20, 50, 100, 120 ir 150 °C temperatūrai.

Gauta ribinės būsenos priklausomybė (4) buvo naudota kaip vidinė 
atsako funkcija skaičiuojant suirimo tikimybes Monte Karlo modeliavimo 
metodu [4]. Atlikta 1 000 000 Monte Karlo skaičiavimų. Šioje analizėje 
naudotos nominalios medžiagų savybių bei geometrinių duomenų 
reikšmės ir normalusis apkrovos pasiskirstymas (20 %). Naudojant (4) 
lygtį prognozuota vamzdžio prie judamosios atramos suirimo tikimybės 
priklausomybė nuo slėgio ir nuo vamzdžio sienelės storio korozijos pa-
žeistoje vietoje. Gauti rezultatai pavaizduoti 5 ir 6 paveiksluose. Nustatyta 
suirimo tikimybės priklausomybė nuo slėgio, kai korozijos pažeistos 
sienelės storis yra 1 ir 3 mm (6 pav.). Nustatyta, kad suirimo tikimybė yra 
2,08e-4 esant eksploatacijos slėgiui (5 barai) ir 4,13e-2 esant hidraulinių 
bandymų slėgiui (20 barų), kai sienelės storis yra 1 mm.

Naudojant (4) lygtį atliktas vamzdžio prie judamosios atramos 
suirimo (esant eksploatacijos slėgiui) tikimybės prognozavimas kintant 
korozijos pažeistos sienelės storiui. Gauti prognozavimo rezultatai pa-
rodyti 6 paveiksle. Nustatyta, kad vamzdžio prie judamosios atramos 
suirimo tikimybė yra 3,05e-4 esant eksploatacijos slėgiui, kai sienelės 
storis yra 0,5 mm.

5 pav. Vamzdžio prie judamosios atramos korozijos pažeistoje vietoje suirimo 
tikimybė veikiant slėgiui

6 pav. Vamzdžio prie judamosios atramos korozijos pažeistoje vietoje suirimo 
tikimybė kintant sienelės storiui ir veikiant 5 barų slėgiui

4. IŠVADOS
Straipsnyje pristatyta centralizuotų šilumos tinklų patikimumo 

vertinimo metodika. Aptartos pagrindinės tokią metodiką sudaran-
čios dalys: sistemos termohidraulinis modelis, stiprumo tikimybinis 
vamzdynų modelis ir tinklo patikimumo matematinis modelis. Sukurta 
patikimumo įvertinimo metodika leidžia: 

• įvertinti CŠT sistemos ir atskirų jos elementų esamą patikimumą 
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, optimizuo-

jant remontą, parengti avarijų valdymo planus keičiant vamzdynų 
dalis, kartu atliekant galimų avarijų prevenciją;

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

Straipsnyje pateikta metodika buvo praktiškai pritaikyta Kauno 
miesto centralizuotai šilumos tiekimo sistemai. Šiame straipsnyje 
pateikti du patikimumo vertinimo metodikos taikymo pavyzdžiai: 
išnagrinėti termofikacinio vandens tiekimo į Kauno miesto centrą pati-
kimumo aspektai ir atliktas termofikacinių magistralinių tinklų vamzdžio 
prie judamosios atramos stiprumo tikimybinis įvertinimas. Atliekant 
vamzdžio prie atramos stiprumo tikimybinį įvertinimą buvo nustatyta 
vamzdžio, privirinto prie judamosios atramos, suirimo tikimybės 
priklausomybė nuo slėgio ir nuo vamzdžio sienelės storio korozijos 
pažeistoje vietoje. Šie pateikti analizės pavyzdžiai demonstruoja ap-
tartos centralizuotų šilumos tinklų patikimumo vertinimo metodikos 
tinkamumą realioms užduotims spręsti.
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šALDyMO SISTEMOS BALANSAVIMAS IR REGULIAVIMAS – 
GALIMOS KLAIDOS IR JŲ šALINIMAS

Andrius Timofejevas, 
UAB „Danfoss“ šildymo projektų vadovas

„Modernizuosime“ savo šaldymo siste-
mą, trieigius ventilius pakeisdami dvieigiais. 
Papildomai panaudosime tolygų siurblių apsi-
sukimų skaičiaus reguliavimą (VLT), valdomą 
slėgio signalu, gaunamu iš slėgio jutiklio, su-
montuoto kritiniame kontūre (šioje situacijoje 
tai paskutinis vartojimo įrenginys), taip pat 
užtikrinsime reikalaujamą minimalų srautą, 
pratekantį per aušinimo agregatus, ant apvado 
įrengdami srauto jutikliu valdomą ventilį!

Slėgio pasiskirstymas sistemoje

Pirmiausia reikia išanalizuoti sistemoje 
vyraujančio slėgio pasiskirstymą, nes jis yra 
daugelio bėdų, dažnai ir netinkamo sistemos 
darbo priežastis. 

Siurblio kėlimo aukštį apskaičiuosime 
sumuodami tiekimo ir grįžtamojo vamzdynų 
slėgio nuostolius, taip pat slėgio kritimus kri-
tiniame vartojimo įrenginio kontūre (2 pav.). 
Kritiniame kontūre atsižvelgiame į slėgio 
kritimą vartojimo įrenginyje ir įvedame slėgio 
kritimą reguliavimo ventiliui (RV) bei balansa-
vimo ventiliui (BV). Šiame projektavimo etape 
reikia padaryti tam tikras prielaidas, kurios 
turės įtakos sistemos funkcionavimui, todėl 
šiai daliai skirsime daugiau dėmesio.

Žinomam srautui išsirinkę var tojimo 
įrenginio tipą ir žinodami jo charakteristikas, 
apibrėžiame slėgio kritimą vartojimo įrengi-
niui (∆Pvart.įrenginio, 3 pav.) ir slėgio kritimus iki 
kritinio kontūro sistemoje (tiekimo ir grįžta-
masis vamzdynai, įvertinus vietinius slėgio 
nuostolius ∆Psistemos).

Kiekvienoje var tojimo įrenginio regu-
liavimo kilpoje yra du ventiliai: reguliavimo 
ventilis (RV) ir balansavimo ventilis (BV), 
kuriuos reikia parinkti siekiant užtikrinti tin-
kamą sistemos darbą (1 pav.). 

Kritiniame kontūre balansavimo ventiliui 
(BV) slėgio kritimo reikšmę reikia imti ne 
mažesnę kaip 3 kPa (∆PBV). Aišku, galima 
pasirinkti BV ir didesnėms reikšmėms (tai ne-
daro įtakos tinkamam ventilio parinkimui), bet 
tai turi įtakos galutiniam efektui, t. y. siurblio

kėlimo slėgio minimaliai reikšmei, šios reikš-
mės dydžiui bei eksploatacijos išlaidoms. 

Žinomas kontūro slėgio reikšmes, to-
kias kaip ∆Pvart.irenginio, ∆Psistemos, ∆PBV, reikia 
sudėti. Taip bus gauta dispozicinio slėgio 
reikšmė (∆Pdispozicinio), o prie jos dar reikia 
pridėti reguliavimo ventiliui (RV) reikalingą 
slėgį (∆PRV).

1 pav. Šaldymo sistema, kurioje trieigiai ventiliai pakeisti dvieigiais (ABRV tipo, Automatinio Balansavimo, 
Reguliavimo Ventilis)

2 pav. Siurblio kėlimo aukščio apskaičiavimas

3 pav. Slėgio kritimas reguliavimo kontūre
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