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Faktai apie centrinį šildymą
centralizuotas šildymas tiekiamas dviem milijonams gyventojų 

dujoms ir mazutui kasmet išleidžiama daugiau nei milijardas litų 
dujas ir mazutà pakeitus biokuru per metus būtų išleidžiama 400 mln. lt

šiuo metu biokuras sudaro 19 proc. šildymui naudojamo kuro

Plačiau skaitykite 3 psl.

Biokuras – milijardinės galimybės,
kuriomis neskubama naudotis
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Biokuras – milijardinĖs galimyBĖs, 
kuriomis neskubama naudotis

Renatas Giedrimas
savaitraštis „Veidas“ 23/2010

Jei Lietuvoje šilumos energija būtų gaminama iš biokuro, šalies biudžetas kasmet 

pasipildytų keliais milijardais litų, būtų sukurta apie 10 tūkst. darbo vietų, o šildymas 

gyventojams būtų pigesnis. Tačiau tuo nesuinteresuoti rusiškų dujų importuotojai.

Įsivaizduokite, kad vienà dienà kas nors 
jums pasiūlytų įsigyti geresnę, kokybiškesnę 
ir naudingesnę prekę už daug mažesnę 
kainà nei ta, kurià kasdien mokate. Ar ilgai 
svarstytumėte, pirkti ar nepirkti? Tikriausiai 
ne. Kam mokėti daugiau už tai, kas duoda 
mažiau naudos? 

Tačiau Lietuvos valdininkams atrodo 
priešingai.

Nenumaldomai artėja terminas, kai Lietuva 
Europos Komisijai turės pateikti nacionalinę 
energijos var tojimo efektyvumo didinimo 
programà. Formalus jos tikslas – skatinti ir 
didinti šalies ūkyje suvartojamos energijos 
gamybà naudojant atsinaujinančius energijos 
išteklius. Paprasčiau tariant, Lietuvoje plėtoti 
biokuro rinkà. Dar paprasčiau – surinkti 
daugiau pinigų į biudžetà, palengvinti mo-
kesčių už šildymà naštà gyventojams, 
mažinti priklausomybę nuo Rusijos, kurti 
naujas darbo vietas. Atrodytų, kaip galima 
to nenorėti? 

Tačiau akivaizdu, kad valdininkai entu-
ziazmu netrykšta: nepaisant visokeriopos 
naudos ir sànaudų studijų bei tyrimų, ši 
strategija tebelaikoma ne nauda, o nemalonia 
prievole, ir jau daugelį metų šiuo klausimu 
nepajudinamas nė pirštas. 

Juk tikslas skatinti biokuro rinkà buvo 
numatytas dar 1991 m. patvirtintoje Lietuvos 
nacionalinėje energetikos strategijoje. Tačiau 
gražūs tikslai praktiškai nebuvo įgyvendinti – 
jokios realios paramos šilumos energijos 
gamintojai nesulaukia iki šiol. 

Pavyzdžiui, Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos (LŠTA) duomenimis, 1999–
2008 m. Lietuvos šilumos energijos tie-
kimo įmonės biokuro rinkos plėtrai iš viso 
skyrė per 192 mln. Lt nuosavų lėšų, o iš 
valstybės ir savivaldybių biudžetų ar jų 

inicijuotų paramos fondų biokuro rinka iš 
viso tesulaukė 20 mln. Lt. 

Lygiai taip pat Lietuvai nepavyko laiku 
įgyvendinti nacionalinėje energetikos stra-
tegijoje numatyto tikslo iki 2010-ųjų pastatyti 
modernià jėgainę, kuri energijai gaminti 
naudotų komunalines atliekas. 

neišnaudojama milijardų verta 
galimybė
Tad kiek naudos jau esame praradę dėl to, 

kad biokuro rinka stovi vietoje? Viena vertus, 
pirkdami dujas iš Rusijos, o ne gamindami 
savo biokurà šeriame Rytų kaimynės rinkà. 
Lietuvos energijos konsultantų asociacijos 
(LEKA) direktorius Mar tynas Nagevičius 
aiškina, kad dabar per metus Rusijai už dujas 
sumokame apie milijardà litų. Padidinus 
biokuro naudojimà, daugiau nei pusė šios 
sumos pasiliktų Lietuvoje, nes būtų sumokėta 
vietos gamintojams – Lietuvos ūkininkams ir 
miškų savininkams. 

LEKA prezidentas Valdas Lukoševičius 
skaičiuoja dar tiksliau: biokuro rinkos plėtra 
esà reikštų, kad iš visų dabar energijos 
ištekliams išleidžiamų pinigų Lietuvoje 
pasiliktų ir į vidaus rinkà būtų investuota nei 
daug, nei mažai – apie 600–800 mln. Lt per 
metus.

Ir tai visiškai įmanoma, jei biokuro rin-
ka centralizuoto šildymo ūkyje sudarytų 
ne 19 proc. kaip dabar, o tolygiai didėtų.
Idealiomis sàlygomis biokuro panaudojimas 
centralizuoto šilumos tiekimo rinkoje galėtų 
sudaryti 70 proc. ar dar daugiau. Pavyzdžiui, 
Švedija šiuo metu jau 80 proc. visos šilu-
minės energijos gamina iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių. Apskritai biokuras – tai 
pats pigiausias ir paprasčiausias būdas 
Lietuvai vykdyti ES reikalavimus, susijusius 
su efektyviu energijos panaudojimu. Kitos 
alternatyvios energijos sritys – saulės ener-

gija ar vėjo jėgainės – kainuoja daugiau, o 
atsiperka lėčiau. 

M. Nagevičius priduria, kad tai net ne-
mažiausios sànaudos, o apskritai nauda 
Lietuvos ūkiui. Pirmiausia – dėl papildomų 
darbo vietų.

Įvairios sànaudų ir būsimos naudos 
studijos bei tarptautinė praktika rodo: viena 
teravatvalandė energijos, gautos iš biokuro, 
papildomai sukuria tūkstantį darbo vietų. Juk 
reikalingi specialistai, kurie nustato išteklius, 
atlieka mokslinius tyrimus, pagaliau kerta 
miškà, veža biomasę, gamina biokurà, vėliau 
ją transportuoja, sandėliuoja, degina. O kur 
dar deginimo įrenginių gamyba, montavimas 
ir priežiūra. 

Lietuvos šilumos ūkio sektoriuje per metus 
pagaminama apie dešimt teravatvalandžių 
šilumos energijos, vadinasi, didžiàjà gamtinių 
dujų dalį pakeitus biokuru būtų sukurta apie 
10 tūkst. naujų darbo vietų.

Kitas svarbus aspektas – energetinės 
priklausomybės nuo Rusijos mažinimas. „Tai 
garantuotas saugumas – nebereikėtų drebėti, 
kad Rusijai netikėtai nutraukus dujų tiekimà 
visa Lietuva viduržiemį liks be šildymo, – 
įsitikinęs V. Lukoševičius. – Be to, niekas 
nesuskaičiavo, kiek kainuotų, jei Rusija žiemà 
iš tiesų nutrauktų dujų tiekimà. Bet kuriuo 
atveju tai būtų didžiuliai nuostoliai Lietuvai, 
o jį padengtų tie patys šilumos vartotojai“, – 
paaiškina pašnekovas.

Už šildymà mokėtume mažiau?
Prakalbus apie šilumos kainas reikia 

pasakyti, kad biokuras – gerokai pigesnis už 
dabar naudojamas dujas. Tarkime, vietoj jau 
minėto milijardo, kuris kasmet išleidžiamas 
brangiam iškastiniam kurui pirkti, Lietuva 
2009-aisiais būtų išleidusi tik 400 mln. Lt, jei 
80 proc. šilumos būtų gaminusi iš biokuro.
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už importuojamà iškastinį kurà – gamtines 
dujas ar mazutà.

Be to, galima teigti, kad deginant biokurà 
į atmosferà visai nepatenka anglies dioksido: 
biokurui gaminti naudojami augalai absorbuoja 
tà patį anglies dvideginio kiekį, kurį išskiria 
degdami.

Net ir tuo atveju, jei neskaičiuotume, 
kiek anglies dvideginio absorbuoja augalai, 
biokuras ekologiniu požiūriu vis tiek tris 
kar tus lenkia gamtines dujas. Tarkime, 
Lietuvoje šilumos gamybai naudojant dujas 
per metus išskiriama apie 2 mln. tonų 
anglies dvideginio. Dujas pakeitus biokuru, 
anglies dvideginio būtų išmetama tris kartus 
mažiau – iki 0,6 mln. tonų permetus.

Be to, diversifikuojant šilumos gamybos 
žaliavas būtų mažinamas dujų tiekimo mo-
nopolis, o tai tiesiogiai irgi prisideda prie 
šilumos, pastaruoju metu brangusios 
iš esmės vien dėl nuolat brangstančių 
dujų, kainų mažinimo.

Tuo galima įsitikinti pažvelgus į 
Energetikos ministerijos tinklalapį: 
didžiausiuose šalies miestuose, ku-
riuose šilumos kaina tiesiogiai pri-
klauso nuo brangstančių gamtinių 
dujų, šilumos energija nuolat brangsta. 
O pigiausiai – iki trečdalio pigiau nei 
didžiuosiuose miestuose – šiluma gy-
ventojams kainuoja tuose miestuose 
ir rajonuose, kuriuose šilumai gaminti 
plačiai naudojamas vietinis biokuras.

Ši tema labai aktuali ir Vilniui, šiuo metu 
šilumai gaminti naudojančiam milžiniškà 
kiekį nuolat brangstančių rusiškų gamtinių 
dujų. Siekiant mažinti šilumos kainas ir atitikti 
ES aplinkosaugos reikalavimus, svarstoma 
galimybė sostinėje daugiau naudoti biokuro 
ir taip radikaliai sumažinti dujų poreikį – 
250 mln. kub. metrų, arba 310 mln. Lt per 
metus.

nauda aplinkai
Dar vienas labai svarbus, nors Lietuvoje 

dažnai pamirštamas biokuro privalumas – 
mažesnė aplinkos tarša. Tarkime, kūrenamas 
biokuras nuo 40 iki 80 proc.mažiau taršesnis 

Tai būtų didelis privalumas Lietuvai ma-
žinant bendrà išmetamų teršalų kiekį. Juk vien 
tos Lietuvos šilumos tiekimo įmonės, kurios 

biokuru kūrenamų katilinių skaičių 
didina savo lėšomis, per pastaruosius 
šešerius metus į atmosferà išmetamų 
teršalų kiekį sumažino apie 30 proc.

kaišioja pagalius į ratus
Nors dėl biokuro naudos lyg ir niekas 

nesiginčija, ši rinka Lietuvoje plėtojasi 
vėžlio žingsniu. Kaip tikina Lietuvos 
energetikos instituto mokslininkas 
dr. Arvydas Galinis, Lietuva nuolat bėga 
iš paskos nuvažiuojančiam traukiniui. 
„Tiek moksliniai tyrimai dėl biokuro 
atliekami per vėlai, tiek investicijų ieškoti 
suskumbama pavėluotai“, – aiškina 
mokslininkas. Tačiau pabrėžia, kad 

pagalius į ratus kaišioja biokuro naudojimo 
plėtros priešininkai. „Nenoriu politizuoti, 
nes esu mokslininkas, bet spekuliacijų yra 
daug, gal yra suinteresuotų asmenų, kurie 
siekia vienokio ar kitokio tikslo“, – svarsto 
A. Galinis.

O suinteresuotų asmenų tikrai yra. 
Akivaizdu, kad biokuro rinkos plėtra reiškia 
rusiškų gamtinių dujų rinkos traukimàsi.
Tuo nesuinteresuoti nei garantuoto šim-
tamilijoninio pelno prarasti nenorintys dujų 
verslo atstovai, nei savo įtakos Baltijos šalių 
energetikos sektoriuje mažinti neketinantys 
Rusijos politikai.

skeLbimas
lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (lištia) rengia specialistų, siekiančių teisės įgyti ypatingo 
statinio projekto dalies vadovo, specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikaciją, profesinio parengimo kursus. 

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

2010 metų antrą pusmetį kursai vyks:
spalio 11–15 dienomis,• 
gruodžio 6–10 dienomis.• 

Po kursų bus tikrinamos specialistų profesinės žinios.
Kursų vieta: K. Donelaičio g. 20-221, Kaunas
Prašymą kursams ir profesinių žinių patikrinimui teikti adresu:
LIŠTIA, direktoriui R. Montvilui, K. Donelaičio g. 20-232, 44239 Kaunas
Reikalavimai pateikiamiems dokumentams nurodyti www.spsc.lt
Papildoma informacija tel.: (8 37) 32 38 28, 30 04 43 

Lietuvos šiluminės technikos 
inžinierių asociacija

Kuro kainų skirtumas
(vienos tonos naftos ekvivalento – t.n.e. kaina, Lt)

Gamtinės dujos – 1 100
Biokuras – 550
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biokuras ir LietuVos 
EnErgETika

kaip lietuvai apsirūpinti energija 
ateityje?

Reikšmingi pokyčiai pasaulio, Europos 
Sąjungos ir Lietuvos energetikoje kelia 
rimtą klausimą Lietuvos gyventojams – kaip 
toliau reikės apsirūpinti energija (valdžios 
keičiasi, o energijos vartotojai lieka). Šiame 
straipsnyje pateikiami pasvarstymai, kurie 
gal bus naudingi diskutuojant apie tolimesnę 
energetikos politiką Lietuvoje.

Svarbiausi pastarųjų metų pokyčiai 
pasaulio energetikoje:

a) pasaulinis klimato atšilimas, kaip 
manoma, sukeltas iškastinio kuro 
deginimo (iškastinis kuras formavosi 
Žemėje milijonus metų, o beveik 
baigiamas sudeginti per pastaruosius 
keliasdešimt) verčia ieškoti alternatyvų;

b) didžiulis degalų ir energijos vartojimo 
augimas Kinijoje, Indijoje ir kitose šimtus 
milijonų gyventojų turinčiose ir sparčiai 
besivystančiose šalyse augina naftos 
ir kitų energetikos produktų poreikį bei 
kainas ir kelia įtampą pasaulinėse kuro 
rinkose;

c) intensyviai ieškoma alternatyvių kuro 
rūšių ir energijos gamybos technologijų, 
bet jos kol kas daug brangesnės už 
tradicines.

Spręsdama šias problemas Europos 
Sąjunga priėmė svarbius strateginius 
energetikos politikos dokumentus, kuriais 
įsipareigojo iki 2020 metų 20 proc. sumažinti 
vadinamųjų šiltnamio dujų – anglies dvi-
deginio – išmetimą ir atitinkamai iki 20 proc. 
padidinti atsinaujinančių energijos išteklių 
(AEI) dalį suvartojamoje energijoje. Tuo tikslu 
priimta Atsinaujinančių energijos išteklių 
skatinimo direktyva, kuri įpareigoja Lietuvą 
iki 2020 metų ne mažiau kaip 23 procentus 
galutinės energijos pagaminti iš AEI (dabar – 
apie 15 proc.). Kiekviena valstybė iki šių 
metų birželio pabaigos turi priimti Nacionalinį 
veiksmų planą (NVP), kuriame turi būti pateikti 
konkretūs skaičiai ir nurodytos detalios 
priemonės, kaip to bus siekiama. 

dr. Valdas lukoševičius, 
Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas

Rengiant minėtą planą, Lietuvos ener-
getikos institutas (LEI), Lietuvos energijos 
konsultantų asociacija (LEKA), kai kurios kitos 
visuomeninės organizacijos paruošė nemažai 
studijų, kuriose buvo modeliuojami įvairūs 
AEI plėtros Lietuvoje scenarijai, vertinami jų 
padariniai Lietuvos ekonomikai, vartotojams 
ir t. t. Dauguma šių tyrimų rezultatų iš esmės 
artimi jau anksčiau Energetikos ministerijos 
paskelbtam AEI plėtros strategijos projektui, 
nes visada skaičiuojant naudojamos realios 
Lietuvos sąlygos ir tarptautinėje praktikoje 
taikomos metodikos. Planuojama, kad atsi-
naujinančių energijos išteklių vartojimo plėtra 
Lietuvoje artimiausią dešimtmetį bus vykdoma 
šiomis svarbiausiomis kryptimis:

a) biokuro dalis centralizuoto šilumos 
tiekimo (CŠT) sektoriaus kuro balanse 
nuo dabartinių 20 proc. turi išaugti iki 
60 proc.;

b) turėtų būti įrengta apie 500 MW suminės 
elektrinės galios vėjo jėgainių;

c) biodegalų dalis transporto sektoriuje turi 
padidėti iki 10 proc.

Nedidelis elektros gamybos prieaugis 
numatomas hidroelektrinėse – riboja aplin-
kosauginės problemos ir plokščias Lietuvos 
landšaftas. Saulės energijos var tojimas 
daugiau eksperimentinis ir kol kas neturintis 
energetinės ver tės (šios energijos maža, 
o generavimo savikaina – apie pusantro 
lito už kilovatvalandę). Beje, jeigu saulės 
energijos įtraukimu į AEI veiksmų planą 
siekiama skatinti fotoelementų gamybos 
pramonę Lietuvoje – tai neteisinga, nes 
AEI direktyva reikalauja, kad plėtra būtų 
pagrįsta mažiausiomis sąnaudomis energijos 
vartotojams, o pramonės plėtra remiama 
visai iš kitų fondų, ne iš elektros vartotojų 
kišenės. Lietuvoje pagaminti fotoelementai 
greičiausiai bus parduodami saulėtuose 
pietų kraštuose. 

Numatoma, kad bus plėtojama koge-
neracija, naudojanti atsinaujinantį kurą: 
medieną, šiaudus, biodujas, komunalines 
atliekas ir pan. 

Didelis AEI kiekis, šiuo metu vartojamas 
kaip malkos individualiai šildant, greičiausiai net 
mažės, nes kaimo gyventojų skaičius mažėja, 
o priemiestiniai rajonai dujofikuojami.

Biokuras yra perspektyviausia 
atsinaujinančių energijos išteklių 
rūšis lietuvoje
Apibendrinant valstybės planus ir studijų 

rezultatus galima teigti, kad pagrindinės 
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 
viltys Lietuvoje siejamos su biomasės 
panaudojimu. Tai grindžiama Lietuvos 
geografinėmis ir klimatinėmis sąlygomis: 
teritorija apgyvendinta palyginti netankiai, 
didelis miškingumo procentas, dalis žemės 
plotų nerentabilūs žemdirbystės požiūriu, 
kasmet priaugantys bioresursai viršija šalies 
energijos poreikius šildymui ir t. t. Kita vertus, 
vėjo jėgainių plėtrai tinkamų plotų ne tiek ir 
daug, be to, šioms jėgainėms nuolat reikia 
rezervavimo ir balansavimo galingumų, naujų 
elektros transportavimo sistemų ir t. t. 

Biomasės panaudojimo formos gali būti 
labai įvairios:

a) gabalinės medienos deginimas mažuose 
katiluose;

b) smulkintų medienos atliekų panaudojimas 
šilumos ir elektros gamybai;

c) biodujų gamyba iš mėšlo, žolių, nuteka-
mųjų vandenų ar pan. ir jų tiekimas į 
gamtinių dujų tinklus;

d) šiaudų panaudojimas įvairaus dydžio 
katilinėse;

e) medžio ir šiaudų granulių gamyba 
vietinei ir tarptautinei rinkai;

f) skystų degalų ar kuro gamyba transportui 
ir energetikai;

g) kitos technologijos.
Ypač svarbus biokuras Lietuvos gyventojų 

šildymo ir karšto vandens poreikiams tenkinti. 
Elektros galima nusipirkti ir iš kaimynų – ten 
ji greičiausiai bus daug pigesnė, o šiluminę 
energiją turime gaminti jos vartojimo vietoje. 
Be to, ir kiekiai svarbūs: šiuo metu Lietuvoje 
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suvartojama 9–10 teravatvalandžių elektros 
energijos per metus, o beveik tiek pat 
šiluminės energijos patiekia CŠT sektorius, 
kuris aprūpina šiluma tik apie pusę Lietuvos 
gyventojų. Įvertinant, kad likę gyventojai ir 
decentralizuoti šilumos vartotojai ją gaminasi 
patys, bendras energijos poreikis šilumai yra 
kur kas didesnis negu elektros suvartojimas. 
Tad pigesnio ir konkurencinio kuro tiekimas 
Lietuvos vartotojams yra daug svarbesnis 
už apsirūpinimą elektra. Tuo tarpu valdžia 
paprastai prioritetą teikia „milijardiniams“ 
elektros gamybos ir perdavimo projektams ir 
mažai kreipia dėmesio apsirūpinimui šilumine 
energija. 

Įvertinant, kad dabar priimami Lietuvos 
energetikai ypač svarbūs sprendimai, tarp 
jų – apie tolesnį biokuro Lietuvoje naudojimą, 
čia bus bandoma išreikšti nuomonę tais 
klausimais, kuriais domisi energijos vartotojai 
ar politikai diskutuojant apie biokuro per-
spektyvas Lietuvoje ir pasaulyje. 

Biokuras sumažina šilumos gamybos 
išlaidas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija (VKEKK) renka ir nuolat skelbia 
patikimus duomenis apie faktines įvairių kuro 
rūšių kainas Lietuvos rinkoje. Šie skaičiai 
iliustruoja, kad pastarąjį dešimtmetį biokuro 
šiluminio vieneto (tonos naftos ekvivalento – 
tne) kaina buvo apie 2–3 kartus žemesnė 
negu pagrindinio konkurento – gamtinių dujų. 
Atitinkamai centralizuotai tiekiamos šilumos 

kaina miestuose, kur dominuoja biokuras, 
buvo apie 20 ct/kWh, o analogiško dydžio 
miestuose, kuriuose naudojamos gamtinės 
dujos, šilumos kaina trečdaliu brangesnė – 
apie 30 ct/kWh. Skandinavijos šalyse, kur jau 
dominuoja biokuras, centralizuotai tiekiamos 
šilumos kaina vidutiniškai yra žemesnė 
negu Lietuvoje, kur pagrindinis kuras vis dar 
gamtinės dujos. 

Biokuras nebrangsta tiek,  
kiek iškastinis kuras
Biokuro tiekimas yra komercinė veikla, 

ir aišku, kad jos dalyviai siekia pelno. 
Tačiau pagrindinis skir tumas yra tai, kad 
gamtinių dujų tiekimas į Lietuvą yra iš esmės 
monopolinis, o biokurą tiekia daug subjektų 
(taip pat ir tarptautinių), kurių diktatas 
neįmanomas. Jau dabar dalis biokuro 
perkama Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, 
nes jo kainos yra tarptautinio lygio. 

Naftos produktų kainas daugiausiai lemia 
pasaulinės transporto ir pramonės augimo 
tendencijos, o biokuro rinka iš esmės yra 
susijusi tik su šildymo poreikiais. Jie labai 
aktualūs tik šiaurės kraštams, kuriuose yra 
išplėtotos CŠT sistemos. Dėl to ši rinka daug 
mažesnė ir labiau priklauso nuo klimatinių 
sąlygų (pavyzdžiui, biokuro trūksta ir jis 
brangsta, kai negalima įvažiuoti į miškus dėl 
sniego, atodrėkių ar pan.) negu nuo naftos 
rinkos svyravimų. Tą pailiustravo pastarųjų 
metų dujų ir biokuro kainų svyravimai 
Lietuvos ir kitų šalių rinkose. 

Jeigu toliau, kaip tikėtina, brangs nafta 
ir didės su ja susietų gamtinių dujų kainos, 
apsimokės smulkintą medieną, jos granules 
ar briketus įsivežti iš Rusijos, Kanados ar 
kitų šalių, kur ištekliai didžiuliai, o vartojimas 
menkas. 

Svarbu suprasti, kad elektros gamybos 
perspektyvos pasaulyje siejamos su 
branduoline energetika, vėjo, vandens ar 
panašiais ištekliais, tuo tarpu biokuras gali 
būti naudojamas tik šalyse, turinčiose CŠT 
sistemas ir biokogeneracines jėgaines. Tokių 
šalių pasaulyje nėra daug, tad konkurencija 
tarp jų biokuro srityje nėra didelė. 

Biokuro naudojimas naudingas 
valstybei ir pasauliui 
Pažymėtina, kad biokuras pirmiausia yra 

vietinis kuras. Tad jį ruošiant, perdirbant, per-
vežant ir t.t. dalyvauja vietiniai miškų savininkai 
ir įvairūs ūkiniai subjektai. Visi jie sukuria 
darbo vietas, uždirba pajamas, moka įvairius 
mokesčius, kurie pildo valstybės biudžetą. 
Pinigai, sumokėti už biošilumą, daugiausiai 
lieka valstybėje, todėl nereikia finansuoti 
importo, kas naudinga šalies ekonomikai, 
nes gerėja importo ir eksporto balansas. 
Kadangi taip šilumos vartotojai pildo biudžetą, 
dalis tokių mokesčių turėtų būti naudojama 
naujiems AEI objektams finansuoti. Tas ir 
daroma kitose pažangiose valstybėse.

Kioto protokolas ir analogiški kiti tarptau-
tiniai susitarimai neišvengiamai apmokestins 

KONFERENCIJOS, PARODOS, MUGËS
PLANUODAMI SAVO IÐVYKAS PERÞVELKITE ÐIÀ INFORMACIJÀ

liepa
Tarptautinis biomasės seminaras: 
„Biomass '10: renewable power, Fuels, 
& chemicals“, kuris vyks liepos 20–21 
dienomis.
Šiaurės Dakota, JAV
Informacija: http://www.undeerc.org/
biomass10/

rUGpJūtiS
11-oji Europos konferencija „Energetikos 
ekonomika, politika ir tiekimo saugumas: 
išgyvenimas globalios krizės sąlygomis“, 
kuri vyks rugpjūčio 25–28 dienomis.
Vilnius, Lietuva
Informacija: http://www.lsta.lt/lt/events/
view/283

rUGSėJiS
21 pasaulio energetikos kongresas,  
kuris vyks rugsėjo 12–16 dienomis.
Monrealis, Kanada
Informacijai: http://www.lsta.lt/lt/
events/view/267 arba http://www.
wecmontreal2010.ca/

Tarptautinis seminaras: „Biomass heating – 
market development and technologies“, 
kuris vyks rugsėjo 15–17 dienomis.
Lincas, Austrija.
Informacija: http://www.oec.at/ 

Konferencija tema „Unconventional Gas“, 
kuri vyks rugsėjo 23–24 dienomis.
Londonas (Jungtinė Karalystė)
Informacija: http://www.platts.com/

ConferenceDetail.aspx?xmlpath=2010/
pc093/index.xml

SpaliS
Tarptautinė Saulės energetikos konferencija 
2010 „Solar power international 2010“, 
kuri vyks spalio 12–14 dienomis.
Los Andželas, JAV
Informacija: http://www.
solarpowerinternational.com/sepa2010/
public/enter.aspx

Tarptautinė paroda ir konferencija skirta 
efektyviam energijos vartojimui ir pasyviems 
pastatams aptarti, kuri vyks spalio 27–28 
dienomis
Budapeštas, Vengrija
Informacija: http://www.cep-expo.hu/
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iškastinio kuro naudojimą. Dėl to šilumos 
„nepabranginimui“ reikia jau dabar ruoštis ir 
plėsti anglies dvideginio neišskiriančio kuro 
naudojimą. 

Biokuro, kaip energijos ištekliaus, 
nepritrūks 
Nustatyta, kad efektyviai naudojant bio-

masės formų surinkimo ir auginimo galimy-
bes Lietuvoje jos kasmet atsinaujinantis 
potencialas Lietuvoje yra per 1 000 kilotonų 
naftos ekvivalento, t. y. gerokai daugiau, negu 
reikia planuojamiems poreikiams patenkinti. 
Bėda ta, kad valstybinė politika dar menkai 
skatina panaudoti dirvonuojančias žemes 
energetinių kultūrų auginimui ir taip dar 
padidinti biomasės išteklius šalyje.

Biomasės naudojimo srityje pirmaujanti 
Danija, kurios teritorija panaši į Lietuvos, 
o miškai dengia tik apie dešimt procentų 
teritorijos, jau dabar iš biomasės centralizuotai 
gamina apie 9 TWh per metus  šilumos – t. y. 
tiek, kiek reikėtų visam Lietuvos centralizuoto 
šilumos tiekimo sektoriui. Dar apie tiek šilumos 
pagaminama iš komunalinių atliekų ir tai 
sudaro pusę viso miestams reikalingo šilumos 
poreikio. Danija, kaip ir Švedija bei Suomija, 
kelia ambicingus tikslus visiškai atsisakyti 
iškastinio kuro naudojimo ir ilgainiui pereiti 
tik prie atsinaujinančių išteklių naudojimo 
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. 

iš biokuro galima gaminti ne tik 
šilumą, bet ir elektros energiją
Planuojant biokuro panaudojimą Lietuvos 

energetikoje, pagrindinis nesutarimas tarp 
ekspertų ir valdininkų kyla dėl „žaliosios“ 
elektros gamybos biokogeneracinėse jėgainė-
se (BKJ). Paskelbtasis AEI strategijos planas 
numato, kad 2020 metais turėtų būti įrengta 
109 MW elektrinės galios šio tipo elektrinėse. 
Tuo tarpu LEI atliktas mokslinis tiriamasis 
darbas rodo, kad optimali elektrinė galia 
kietosios biomasės jėgainėse galėtų būti 
185–255 MW, o dar apie 100 MW galios 
reikėtų įrengti biodujas naudojančiose koge-
neracinėse elektrinėse. Komunalines atliekas 
deginančiose jėgainėse turėtų būti sumontuoti 
66 MW suminės galios elektros generatoriai. 

LEKA atlikti skaičiavimai, įver tinantys 
konkrečius jau esamus, vykdomus ir realius 
kogeneracinių jėgainių konver tavimo iš 
dujinio į biokurą projektus, rodo, kad kietąjį 
biokurą naudojančiose kogeneracinėse 
jėgainėse būtų galima turėti beveik 300 MW 
suminės elektrinės galios generatorius. 

Kainos Lietuvos elektros biržoje rodo, kad 
elektros energija, pagaminta iš gamtinių dujų, 
praktiškai nekonkurentabili liberalizuotoje 
elektros rinkoje, kuri planuojama po 2015 
metų. Dar menkesnės jos galimybės taps 
įvedus privalomąjį akcizą importuojamoms 
gamtinėms dujoms ar kaimyninėms šalims 
pastačius atomines elektrines. Tad dabar 
didžiuosiuose miestuose esančios labai 
brangios dujinės kogeneracinės jėgainės gali 
nukeliauti į metalo laužą arba, priešingai, būti 
panaudotos labai vertingo ateityje produkto – 
„žaliosios“ elektros – gamybai atitinkamai jas 
rekonstravus. Beje, tokios jėgainės gali teikti ir 
kitas elektros sistemai reikalingas paslaugas. 
Būtina pabrėžti, kad esamos elektrinės turi 
jau suformuotą labai brangią infrastruktūrą 
(teritorijas, privažiavimo kelius, pastatus, 
kaminus, transformatorines, didelės galios 
elektros prijungimus prie tinklų ir t. t.). Tuo 
tarpu naujų objektų statybai būtinos didelės 
netiesioginės investicijos. Formuojant 
Lietuvos energetikos strategiją ateičiai reikia 
priimti teisingus politinius sprendimus jau 
dabar, kad bendrovės galėtų atitinkamai 
planuoti savo investicinę politiką.

Skandinavijos šalių patir tis rodo, kad 
biokuro ir komunalinių atliekų naudojimas 
didelių miestų objektuose reikalauja sudė-
tingų ir brangių statinių (kuro sandėliai 
ir transpor teriai, katilinių pastatai, dūmų 
valymo įrenginiai, kaminai, pelenų surinkimo 
įranga ir t. t.). Visą šį ūkį sumontuoti, o 
vėliau naudoti tik šilumai gaminti yra labai 
neracionalu. Pasaulyje nėra pavyzdžių, kad 
didelės biokuro jėgainės gamintų tik žemos 
eksergijos produktą – šiluminę energiją. Tokie 
objektai CŠT sistemose turi gaminti ir šilumą, 
ir vertingąją „žaliąją“ elektrą. 

Energetikos ministerijos valdininkai turi 
atsakingiau išnagrinėti kitų šalių patir tį, 
jeigu nepasitiki Lietuvos specialistais, kad 
nepadarytų klaidų, turėsiančių ilgalaikius 
padarinius. 

ko reikia, kad biokuras būtų plačiai 
naudojamas lietuvos energetiniams 
poreikiams tenkinti?
Biokuro, beje, kaip ir kitų AEI, naudojimo 

plėtrą labiausiai apsunkina didesnės negu 
iškastinio kuro objektuose investicijos. Ši 
problema įvairiose šalyse sprendžiama 
sudarant subsidijavimo fondus, taikant 
mokestines lengvatas, naudojant elektros 
supirkimo priedus ir t. t. Silpnos ekonomikos 
šalys su menkais investavimo ištekliais 

stengiasi pritraukti privačius investuotojus, 
sudarydamos jiems prognozuojamas ir 
palankias šio verslo sąlygas ir pan.

Lietuva atkakliai planuoja milijardines 
investicijas į naują atominę elektrinę, kurios 
elektra bus greičiausiai kur kas brangesnė, 
negu dabar perkama elektros biržoje. Vadinasi, 
jai reikės subsidijų, privalomojo supirkimo ar 
kitų paramos instrumentų. Įvertinant, kad 
dabar esamų elektros generavimo įrenginių 
yra gerokai daugiau, negu reikia Lietuvos 
elektros rinkai, o pagal AEI plėtros strategiją 
planuojama pastatyti dar per 700 MW naujų 
generavimo galingumų, kyla klausimas, 
ar tikrai Lietuvos elektros ūkio strategija 
racionali, ar nebus švaistomi elektros 
vartotojų ir biudžeto pinigai?

Kaimyninių šalių pavyzdžiai rodo ką 
kita. Štai Danija, kuri vartoja apie 45 TWh 
elektros energijos per metus, stato bio-
kogeneracines, komunalinių atliekų ir 
vėjo jėgaines. Suomija, kuriai reikia apie 
90 TWh elektros per metus, šalia minėtų 
elektrinių, plečia ir atominės elektrinės 
galią. Lietuva, kuri dabar naudoja apie 
9 TWh elektros per metus ir žymiam 
var tojimo augimui nėra pagrindo, ruošiasi 
statyti ir atsinaujinančios energijos, ir 
branduolinius objektus. 

Skaičiai rodo, kad jeigu per dešimtmetį 
trečdaliu padidėtų elektros generavimo 
įrenginių, nenaudojančių iškastinio kuro, 
tai labai sustiprintų taip pageidaujamą 
ener-getikos išteklių diversifikaciją ir 
sumažintų priklausomybę nuo monopolinio 
gamtinių dujų tiekimo. Tad maža dalis tų 
milijardų, kuriuos ruošiamasi išleisti naujos 
atominės elektrinės statybai, gamtinių dujų 
terminalui, alternatyviems dujotiekiams ir 
pan., panaudota AEI objektų statybai, labai 
pagerintų šilumos ir elektros komplekso 
kokybę. 

Neabejotina, kad kol kas Lietuvos finan-
siniai ištekliai yra nedideli, tad racionalus 
jų panaudojimas energetikos galingumų 
ir infrastruktūros plėtrai lems tolesnę jos 
ekonomiką ir gyventojų gerovę. Planai turi 
būti kruopščiai nagrinėjami, svarstomos 
alternatyvos ir priimami optimalūs politiniai 
sprendimai. Svarbu, kad suinteresuotų 
grupių tarpusavio konfliktai ar valstybės 
nekompetencija nesužlugdytų gerų Lietuvos 
galimybių formuojant naująją energetikos 
politiką.
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dūmsiurbės, kondensato valymo įranga, 
kondensato ir  termofikacinio vandens 
siurbliai.

Pagamintos kondensatoriuje šilumos 
kiekio procentinės išraiškos priklausomy-
bės nuo įvairių sąlygų grafikas pateiktas 2 
pav. Esant kuro drėgmei 55 proc., o grįž-
tančio tinklo vandens temperatūrai 50 °C, 
papildomai galima išgauti iki 32 proc. 
šilumos.

Dėl intensyvaus dūmų apipurškimo 
vandeniu kondensacinis ekonomaizeris 
taip pat veikia kaip veiksmingas dūmus 
valantis įrenginys. Stambios kietos da-
lelės yra pašalinamos iš dūmų kar tu su 
vandeniu ir nukreipiamos į vandens valymo 
įrenginius. 

Užterštas dalelėmis kondensatas pa-
tenka į nusodintuvą, kur yra filtruojamas 
pro plonų plokštelių sistemą. Nusodintuvo 

purkštukus sukuriami maži vandens lašeliai 
(sferinės dalelės), kurie sudaro bendrą 
šilumos mainų paviršių. 

Į dūmus per purkštukus intensyviai 
įpurškiamas kondensatas, kurio tempe-
ratūra ar tima grįžtančio tinklo vandens 
temperatūrai. Lašelių paviršiuje vyksta 
šilumos mainai bei dūmuose esančių 
garų kondensacija. Tokiu būdu slaptoji 
garavimo šiluma, kuri buvo naudota kuro 

drėgmei garinti, ir degimo proceso metu 
susidariusios drėgmės energija perduodama 
į kondensatą. Kondensatas siurbliais 
tiekiamas į plokštelinį šilumokaitį, kuriame 
šiluma perduodama centralizuotai šildymo 
sistemai. Kondensacinio ekonomaizerio 
vieno bloko schema pavaizduota 1 pav. 
Pagrindiniai ekonomaizerio elementai yra 
įstriži šilumos mainų vamzdžiai, kurių 
šonuose sumontuoti purkštuvai, kondensato 
talpos, plokšteliniai tinklo šilumokaičiai, 

EfEkTyvEsnis ir EkologiškEsnis 
biokuro panaudojimas

Aleksas Jazdauskas

Vis daugiau šilumos gamybos įmo-
nių Lietuvoje keičia iškastinį kurą į vie-
tinį, atsinaujinantį biokurą. Didžiausią 
biokuro kiekį sudaro natūrali smulkinta 
mediena, kurioje drėgmė svyruoja apie 
30–60 procentų. Siekiant išgarinti tokį kiekį 
drėgmės, suvartojama nemažai energijos, 
kuri garų pavidalu pašalinama kar tu su 
dūmais. Nenaudingai išmetamos energijos 
kiekis, priklausomai nuo kuro drėgmės, gali 
sudaryti iki 35 procentų. 

Vadovaudamasi pasaulinės grupės 
„Dalkia“ praktika efektyviai ir švariai ga-
minti ir tiekti šilumą, UAB „Litesko“ ir 
UAB „Vilniaus energija“ laikosi investavimo 
politikos į pažangiausias technologijas. 
2007 metais Palangos miesto rajoninėje 
katilinėje buvo sumontuotas 1,5 MW dūmų 
kondensacinis ekonomaizeris, kuris leido iki 
90 proc. sumažinti kietų dalelių išsiskyrimą į 
aplinką ir padidinti biokuro katilo efektyvumą 
15–20 procentų. Šiuo metu Marijampolės 
rajoninėje katil inėje jau sumontuotas 
4,9 MW kondensacinis ekonomaizeris, 
kurio eksploatacijos pradžia numatoma 
per šildymo sezoną. Planuojama padidinti 
biokuro katilo efektyvumą iki 25 procentų.

Didžiausias Lietuvoje kondensaci-
nis dūmų ekonomaizeris sumontuotas 
UAB „Vilniaus energijos“ 2-oje elektrinėje, 
pritaikytas surinkti dūmų šilumą iš 63 MW 
verdančio sluoksnio biokuro katilo. Kon-
densatorių sudaro du analogiški blokai po 
9 MW kiekvienas. Bendras galingumas 
gali svyruoti apie 12–18 MW priklausomai 
nuo kuro drėgmės, dūmų ir grįžtančio 
termofikacinio vandens temperatūros.

Kondensacinį ekonomaizerį suprojektavo 
Švedijos kompanija „Svensk Rokgasenergy“, 
o pagamino ir sumontavo Lietuvos įmonė 
AB „Axis Industries“.

Kondensacinio ekonomaizerio veikimas 
yra pagrįstas sferinėmis vandens dalelėmis, 
sukuriančiomis labai didelį šilumos mainų 
paviršių. Per specialiai suprojektuotus 

1 pav. Kondensacinio ekonomaizerio schema

Grįžtamasis  
srautas iš  
centralizuo- 
tos šilumos  
tiekimo sistemos <60 °C

Į katilą 
69 °C

KONDENSACINIS 
EKONOMAIZERIS 
RENERGI GK

Į kaminą 
<80mg/nm³ 
<50 °C

Iš katilo (po ciklono arba skruberio) 
< 250 mg/nm³ 
190 °C

VANDENS VALYMO ĮRENGINIAI 
RENERGI VBH

Kondensatas 
Kietųjų dalelių <10 mg/kg
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kaminas. Tuo tikslu buvo suprojektuotas 
ir pagamintas Lietuvoje 60 m aukščio ir 
2,5 m skersmens metalinis apšiltintas 
kaminas. Vidinė kamino dalis pagaminta 
iš nerūdijančio plieno įdėklo, jis padengtas 
akmens vata. Tarp vidinės ir išorinės dalies, 
kuri padengta atspariais poveikiui dažais, 
palikta ertmė vėdinimui. Kamino apačioje 
numatyta oro pritekėjimo anga, o kamino 
viršuje pagaminta nerūdijančio plieno 
konstrukcija leidžia orui ištekėti. Vykstant 
natūraliai cirkuliacijai nesusidaro sąlygos 
kondensuotis drėgmei ant išorinio apvalkalo 
vidinio paviršiaus. Kamine sumontuota 
automatinė dūmų stebėsenos sistema, 
leidžianti matuoti ir registruoti teršalus ir 
kitus būtinus parametrus (CO, NOx, SO2, 
kietas daleles, drėgmę, temperatūrą, dūmų 
srautą). Naujai pastatytam kaminui suteikta 
20 metų garantija.

Dūmų kondensacinis ekonomaizeris 
yra visiškai automatizuotas. Abu blokai 
gali dirbti kartu arba atskirai, pagal poreikį. 
Įrengta viso kondensacinio ekonomaizerio 
ir elektrostatinių filtrų komplekso dūmų 
apvedimo į kaminą linija, kuri leidžia katilą 
aptarnauti ar atlikti remontą jo nestabdant. 
Ypač daug dėmesio skir ta įrengimų darbo 
patikimumui. Pastatyto kondensacinio 
ekonomaizerio darbo patikimumas – apie 
98 procentų.

apačioje susikaupusios nuosėdos siurbliu 
paduodamos į dumblo centrifugą, o iš jos 
šalinamos į nuosėdų konteinerį. Tuomet 
dalinai valytas vanduo iš nusodintuvo patenka 
į atvirą smėlio filtrą, kuris yra pagrindinis 
vandens valymo įrenginių komponentas. 
Kondensatas lėtai filtruojamas per smėlio 
sluoksnį, kur sulaikomos smulkios dalelės, 
ir galiausiai patenka į švaraus vandens 
talpyklą. Dalis išvalyto vandens grąžinama 
į kondensacinį ekonomaizerį, o perteklius 
išleidžiamas į nuotekas. 

Kad iš valymo įrenginių į nuotekų sistemą 
išleidžiamas švarus kondensatas būtų 
neutralios pH reikšmės (6,5–8), sistemoje 
yra pastoviai matuojama kondensato pH 
reikšmė ir su tam pastatytu automatiniu 
dozatoriumi, priklausomai nuo rūgštinės 
ar šarminės terpės, dozuojami chemikalai 
(NaOH arba citrinos rūgšties tirpalas).

Kai smėlio filtras užsiteršia, padidėja 
filtro pasipriešinimas. Todėl kondensato 
lygis filtre ima augti. Lygiui pasiekus 
nustatytą kritinę ribą, filtras automatiškai 
praplaunamas. Praplovimui naudojamas 
išvalytas kondensatas, kuris kartu su oru 
paduodamas į smėlio filtro apačią. Oras 
išpurena smėlį, ir švarus kondensatas 
išplauna fi l trą. Nešvarus vanduo vėl 
grąžinamas į nusodintuvą. 

Kietų dalelių koncentracija dūmuose 
po kondensacinio ekonomaizerio neviršys 
40 mg/nm3. Išeinančių iš kondensacinio 
ekonomaizerio dūmų temperatūra yra tik 
2–3 °C aukštesnė nei grįžtančio termofikacinio 
vandens temperatūra. Tai rodo, kad šilumos 
mainai yra labai efektyvūs.

Griežtėjant aplinkosaugos reikalavi-
mams, taip pat laikantis bendros kompa-
nijos „Dalkia“ įmonių grupės politikos 
efektyviai ir švariai gaminti ir tiekti šilumą, 
buvo nuspręsta papildomai sumontuoti 4 
šlapio tipo elektrostatinius filtrus. Kadangi 
kondensacinis ekonomaizeris ataušina 
dūmus ir pašalina dalį kondensato, šlapių 
elektrostatinių filtrų gabaritai yra kur kas 
mažesni nei sausų filtrų. Be to, jie labai 
efektyviai šalina smulkias daleles. Taigi 
UAB „Vilniaus energija“ 2-oje elektrinėje 
sumontuotas kondensacinio ekonomaizerio 
ir šlapių elektrostatinių filtrų kompleksas 
leidžia padidinti ne tik biokuro katilo 
efektyvumą, bet ir sumažinti kietų dalelių 
išmetimus net iki 20 mg/nm3, kas atitinka 
planuojamas kietų dalelių teršalų normas 
nuo 2016 metų.

Iš kondensacinio ekonomaizerio iš-
einantys dūmai yra žemos temperatūros 
(50–60 °C) ir pilnai prisotinti drėgmės, todėl 
jų išmetimui būtinas nerūdijančio plieno 

2 pav. Kondensacinio ekonomaizerio efektyvumas (esant įvairioms sąlygoms)

Jei centralizuotos šilumos tiekimo sistemos 
grįžtančio tinklo vandens temperatūra yra 50 °C, 
kuro drėgmė yra 55 %, o deguonies koncentracija 
sausuose dūmuose neviršija 8 %, tai kondensacinio 
ekonomaizerio galingumas sudaro ne mažiau kaip 
32 % katilo galingumo. Taigi, jei katilo galia yra 1 MW, 
tai kondensavinio ekonomaizerio galia – 0,32 MW.
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martynas nagevičius, UAB „COWI Lietuva“  
Aplinkosaugos ir energetikos departamento direktorius

inga Valuntienė, UAB „COWI Lietuva“ Energetikos skyriaus vadovė

Žalioji invEsTavimo schEma – rEali finansinĖ 
parama liETuvos ūkiui įgyvEndinanT kioTo 

proTokolo susiTarimą

kiOtO prOtOkOlaS, prekyBa nUStatytaiS 
nOrmOS VienetaiS (nnV)

1997 m. Kioto mieste vykusioje Jungtinių Tautų konferencijoje 
pasiektas tarpvyriausybinis susitarimas, toliau vadinamas Kioto 
protokolu, sumažinti penkerių metų laikotarpiu, 2008–2012 m., 
išsivysčiusių šalių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus 
5,2 proc., palyginti su 1990 m. kiekiu. 

Kioto protokolą yra ratifikavusios beveik visos nepriklausomos 
pasaulio šalys, o kiekviena jų prisiėmusi skirtingus įsipareigojimus. 
Pavyzdžiui, Lietuva prisiėmė įsipareigojimą 2008–2012 metais 
vidutiniškai sumažinti šiltnamio dujų emisijas 8 proc., palyginti su 
1990 metų emisijomis. 

Jungtinių Tautų konvencijos dėl klimato pasikeitimo šalys narės 
suskirstytos į tris blokus: išsivysčiusios ir industrializuotos (ekonomika 
pereinamajame laikotarpyje) (40 šalių, tarp jų ir ES), išsivysčiusios (23 
šalys) ir besivystančios. Besivystančios šalys nėra įsipareigojusios 
sumažinti šiltnamio dujų emisijas, jeigu išsivysčiusios šalys joms 
netiekia pakankamai finansavimo ir technologijos. 

Įvairioms šalims skirtingai sekasi vykdyti Kioto protokolo įsiparei-
gojimus. Detaliau galima pamatyti 1 pav. Lietuva 2007 m. duomenimis 
turėjo iki 49,6 proc. CO2 ekvivalento emisijų išmetimo rezervą, tuo 
tarpu Ispanija panašų trūkumą. Turkija 2001 m. buvo pašalinta iš 
išsivysčiusiu šalių sąrašo, nes buvo nustatyta, kad jos ekonomika 
pereinamajame laikotarpyje.

Pačiame Kioto protokole yra numatyta, kad valstybės savo 
įsipareigojimus gali vykdyti ne tik investuodamos į savo ūkį, bet taip pat 
ir pirkdamos „leidimus teršti“ iš kitų valstybių ar kitais būdais perkelti 
emisijas. Yra numatyti trys mechanizmai, kurie veikia vadinamojoje 
„anglies rinkoje“:

emisijų prekyba,• 
švarios plėtros mechanizmas,• 
bendro įgyvendinimo projektai.• 

Straipsnyje pateikiama informacija apie emisijų prekybą – tai 
vadinamoji prekyba nustatytais normos vienetais. Nustatytoji norma – 
NN (Assigned amount) yra Nustatytosios normos vienetų – NNV 
(Assigned Amount Units) kiekis, nustatomas kiekvienai valstybei, 
ratifikavusiai Kioto protokolą ir priėmusiai tarptautinius šiltnamio 
dujų mažinimo įsipareigojimus. NN nustato, kokį kiekį šiltnamio dujų 
(1 NNV = 1 t CO2 ekvivalento) šalis gali išmesti į atmosferą per pirmąjį 

Kioto įsipareigojimų laikotarpį, t. y. 2008–2012 metais. 

Lietuvoje šiltnamio dujų emisijos baziniais metais (1990 m.) siekė 
49,723 milijonus tonų CO2 ekvivalento. Taigi Lietuva yra įsipareigojusi 
2008–2012 metais į atmosferą išmesti ne daugiau kaip 45,46 milijonus 
tonų šiltnamio dujų vidutiniškai per metus (arba 227,3 milijonus tonų 
šiltnamio dujų per visą 2008–2012 laikotarpį). Kitais žodžiais tariant, 
Lietuvos NN siekia 227,3 mln. NNV. 

NNV yra įtraukiami į nacionalinį registrą, kurį Lietuvoje administruoja 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF). Kasmet, 
pradedant 2008-aisiais, iš NNV kiekio LAAIF „nubrauks“ tiek NNV, 
kokios buvo šiltnamio dujų emisijos tais metais. Šiltnamio dujų emisijos 
yra įvertintos nacionaliniame inventoriuje, kurio rengimą administruoja 
Aplinkos ministerija. Inventorių galima rasti AM interneto tinklalapyje 
www.am.lt. Likęs NNV kiekis yra vadinamas NNV pertekliumi, jį 
Lietuvos vyriausybė gali parduoti kitų šalių, turinčių sunkumų su Kioto 
protokolu, vyriausybėms. 

Pav. 1. Šalių CO2 emisijos 2007 m., palyginti su 1990 m. vertėmis [unfccc.int]
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2008 metais šiltnamio dujų emisijos Lietuvoje siekė 21,9 milijonus 
tonų CO2 ekvivalento per metus (nevertinama Žemės naudojimas, 
naudojimo pokyčiai ir miškininkystė, ŽNNPM). Prognozuojama, kad 
2010–2012 m.  šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sudarys apie 
35,5 mln. t  kasmet. Iš viso – apie 150 mln. t  per visą 2008–2012 metų 
laikotarpį. Įvertinus reikalingus rezervus, skaičiuojama, kad Lietuva 
dar turės 69 mln. t CO 2 ekvivalento perteklių, kurio dalį galėtų perleisti 
šalims, kurioms trūksta NNV įsipareigojimams vykdyti.

Prognozuojama, kad tokios šalys kaip Japonija, Ispanija, Italija, 
Kanada ir kt. iki 2012 metų pirks apie 900 milijonų NNV, visų pirma iš 
Rytų Europos šalių. Numatoma NNV pasiūla galėtų būti kelis kartus 
didesnė, tačiau jau dabar aišku, kad dėl potencialių šalių pardavėjų 
nesugebėjimo greitai parengti sistemą, kaip gautas pajamas už NNV 
pardavimą panaudoti šiltnamio dujų emisijų mažinimui, taip pat inercijos 
rengiant susitarimus ir tam reikalingus teisės aktus, numatoma, kad 
NNV pasiūla rinkoje bus kur kas mažesnė. 

Tarp aktyviausių NNV pardavėjų minimos tokios šalys kaip Ukraina, 
Lenkija, Vengrija, Latvija ir Čekija, o tarp pirkėjų – Kanada, Airija ir 
Japonija.

NNV kaina paprastai priklauso nuo konkretaus tarpvyriausybinio 
NNV pardavimo susitarimo ir to, kokia Žalioji investicijų schema 
(žr. toliau) yra sukurta valstybėje, parduodančioje NNV. Tačiau įvertinus 
bendras rinkos tendencijas galima tikėtis, kad įgyvendinus Žaliąją 
investicijų schemą Lietuva už parduotą NNV perteklių (pardavus iki 
50 mln. NNV) galėtų gauti apie 800–900 mln. Lt papildomų pajamų, 
kurios galėtų būti panaudotos finansuoti šiltnamio dujų emisijas 
mažinančius projektus.

ŽaliOJi inVeStaVimO ScHema (ŽiS)
Daugelyje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai 

(EBPD) priklausančių šalių vyrauja nuomonė, kad NNV perteklius 
Vidurio Europos šalyse negali būti laikomas šiltnamio dujų sumažinimu, 
nes šios šalys, kuriose atsirado šis perteklius, neįdėjo jokių pastangų. 
Vidurio Europos šalyse, priešingai, yra daugiau laikomasi nuomonės, 
kad šios šalys jau sumokėjo už šiltnamio dujų sumažinimą ekonomikos 
nuosmukiu ir žmonių nuskurdimu. Dėl šių skirtingų požiūrių NNV 
perteklius yra nemažas politinis iššūkis, kurio sprendimui buvo 
pasiūlyta Žalioji investavimo sistema (ŽIS).

ŽIS yra finansinis mechanizmas, dėl kurio pajamos, gautos pardavus 
NNV, yra toliau investuojamos į šiltnamio dujų mažinimą. Konkrečių 
teisinių reikalavimų pačiai ŽIS nėra, nėra numatytos procedūros Kioto 
protokole ir papildančiuose dokumentuose. ŽIS galima interpretuoti kaip 
susitarimą tarp NNV parduodančios ir perkančios šalies. Perkančioji 
nori žinoti, kad perkami NNV yra faktinis šiltnamio dujų sumažinimas, 
o ne „karštas oras“. Dėl šios priežasties gali būti keliami reikalavimai 
parduodančiajai šaliai nustatyti, kokiems projektams ir kaip lėšos turi 
būti panaudotos.

ŽIS egzistavimas šalyje, parduodančioje NNV, visų pirma yra 
reikalavimas, keliamas šalių, perkančių NNV, nes šalys pirkėjos yra 
suinteresuotos, kad lėšos, sumokėtos už NNV, būtų panaudotos 
bendram šiltnamio dujų emisijų mažinimo pasaulyje tikslui. Taigi šalys, 
parengusios ŽIS, yra patraukliausios šalims, perkančioms NNV.

Tuo tarpu valstybės, kurios ŽIS neparengia, negali gauti naudos 
iš NNV pardavimo. 

ŽIS idėja yra ta, kad gautos šalies pajamos iš NNV pardavimo turi 
būti nukreiptos į aplinkos „žalinimą“ (angl. „greening“), t. y. į plėtrą ar 
struktūros, kuri mažintų šiltnamio dujų išmetimus, kūrimą. Konkrečiu 
atveju tai galėtų būti aplinkosauginių arba energijos suvartojimo 
mažinimo projektų įgyvendinimo finansavimas. 

Kad ŽIS galėtų funkcionuoti, reikalingas teisinis, administracinis 
ir finansinis pagrindas.

ŽiS įGyVendinimaS lietUVOJe 

teisinė bazė 
NNV yra valstybės turtas. Šiltnamio dujų registrą tvarkanti įstaiga 

VšĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) atlieka 
veiksmus su Kioto vienetais. Savarankiškai nuspręsti parduoti NNV 
fondas negali, tam reikalingas aukštesnio lygio institucijų sprendimas. 
Reikia aiškumo, kas įgaliotas derėtis dėl NNV pardavimo sąlygų, kas 
turi priimti galutinį sprendimą ir pasirašyti sutartį. 2009 m. priimtas 
klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (Žin., 2009, 
Nr. 87-3662) paskirstė atsakomybes Lietuvos institucijoms.

Aplinkos ministras 2010 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-402 
nustatė, kad Japonijoje įregistruota kompanija ITOCHU Corporation 
yra laimėjusi NNV pirkėjų atranką. Per tris mėnesius nuo šio įsakymo 
paskelbimo Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento 
Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyrius turi parengti ir teikti tvirtinti 
NNV įsigijimo ir perleidimo susitarimo memorandumą. 

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme yra 
numatyta, kad klimato kaitos valdymo priemonėms papildomai 
finansuoti yra sudaroma Klimato kaitos specialioji programa. Įstatymo 
10 straipsnis numato, kad lėšos, gautos pardavus NNV, bus nukreiptos 
Klimato kaitos specialiai programai įgyvendinti. Šiame straipsnyje taip 
pat numatyta, kam gali būti naudojamos programos lėšos. 

Jau yra patvirtintas klimato kaitos specialiosios programos lėšų 
naudojimo tvarkos aprašas (Žin., 2010, Nr. 42-2040). Rengiami kiti 
su šia programa susiję dokumentai, kuriais remiantis bus galima teikti 
paraiškas projektams, kuriais mažinamos šiltnamio dujų emisijos.

Toliau apžvelgiami Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 
naudojimo tvarkos apraše numatyti projektų finansavimo principai.

Finansinės paramos būdai
Projekto finansavimo metodai gali būti:

subsidijos,• 
lengvatinės paskolos,• 
investavimas į įmonių akcinį kapitalą.• 

paramos gavėjai
Parama teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems 

apraše numatytus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus 
mažinančius projektus. 
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Paramos intensyvumas
Maksimalus paskolos arba subsidijos dydis vienam pareiškėjui 

yra ribojamas atsižvelgiant į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 1998/2006 nurodytus valstybės pagalbos teikimo 
reikalavimus. Subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 procentų visų 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Fizinis asmuo gali gauti tik paramą mažos apimties projektams 
vykdyti – iki 50 tūkst. Lt paramą. Tačiau mažos apimties projektams 
dar turi būti nustatytos ir patvirtintos maksimalios paramos vertės 
įrengiant vienokią ar kitokią priemonę.

Juridiniai asmenys, kurie vykdo ūkinę veiklą, gali gauti paramą, kuri 
atitinka de minimis nuostatas iki 690 tūkst. Lt, o juridiniai asmenys, 
nevykdantys ūkinės veiklos, gali gauti paramą iki 5 mln. Lt. 

Visiems projektams yra taikomas aplinkosauginis kriterijus, kuriuo 
maksimali paramos suma ribojama iki 0,5 Lt už 1 kg sumažinto 
CO2 ekvivalento įgyvendinus projektą per jo gyvavimo laikotarpį. Šis 
aplinkosauginis kriterijus apriboja paramos intensyvumą, todėl tikslin-
giau įgyvendinti projektus, kurie padeda sutaupyti daugiau šiltnamio 
dujų (pvz., elektros vartojimo efektyvumą didinantys projektai), nes 
tokiu atveju yra pasiekiamas aukštesnis paramos intensyvumo lygis. 

Galimi projektai finansavimui
Ne mažiau kaip 80 procentų Programos lėšų naudojama finan-

suoti projektams, kuriuos įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai 
apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimas, iš jų:

ne mažiau kaip 40 procentų – energijos vartojimo ir gamybos • 
efektyvumo didinimo projektams: gyvenamiesiems namams 
ir visuomeninės paskirties pastatams modernizuoti, kitiems 
projektams, kurie leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, 
statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose 
srityse, įgyvendinti;

ne mažiau kaip 40 procentų – atsinaujinančių energijos išteklių • 
panaudojimui skatinti, aplinkai palankioms technologijoms, 
tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, 
diegti;

likusi dalis Programos lėšų naudojama finansuoti kitiems • 
projektams, kuriuos įgyvendinus nepasiekiamas kiekybiškai 
apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažinimas (politikos formavimui, miškų atkūrimui ir 
veisimui, įvairioms konsultacijoms ir kt.).

paraiškų teikimo tvarka
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas nustatys ir savo 

interneto svetainėje www.laaif.lt paskelbs terminus ir kitą reikalingą 
informaciją paraiškoms pateikti kiekvienam projektų ver tinimo 
periodui pagal atskiras projektų rūšis (kryptis). Mažos apimties 
projektų paraiškos bus surenkamos tęstiniu būdu, o didesnės 
apimties projektams bus skelbiami atskiri konkursai. 

Tikėtina, kad vienu metu bus rengiama ir teikiama daug paraiškų, 
todėl ketinantys pasinaudoti parama turėtų planuoti ir ruoštis paraiškų 
pateikimui jau dabar.

daiva paulauskienė,
AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

aB „panEvĖŽio EnErgija“ 
modErnizuos šilumos 

Trasas kĖdainiuosE

Lietuvos verslo paramos agentūra, Ūkio ministerija ir AB „Panevėžio 
energija“ pasirašė finansavimo ir administravimo trišalę Paramos 
teikimo sutartį AB „Panevėžio energija“ projektui „Šilumos trasos nuo 
RK-7 iki ŠK-106 modernizacija“.

Kėdainių miesto šilumos trasos modernizacijos projekto vertė – 
2,92 mln. litų. Projektui įgyvendinti skirta 1,46 mln. litų parama pagal 
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos 
augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“. Likusią projekto įgyvendinimui reikalingą 
sumą investuos AB „Panevėžio energija“.

Projekte numatoma modernizuoti dalį senų centralizuoto šilumos 
tiekimo vamzdynų Kėdainių mieste. Šiuo metu dauguma šilumos 
tinklų vamzdžių yra pakloti betoniniuose kanaluose, o patys vamzdžiai 
izoliuoti stiklo vata. 2010 m. AB „Panevėžio energija“ planuoja pakeisti 
767 metrus vamzdynų su standartus atitinkančia šilumine izoliacija, 
paklojant juos bekanaliu būdu.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimas leis sumažinti šilu-
mos nuostolius šilumos trasoje nuo 1142,94 MWh per metus iki 
830,21 MWh per metus. Šie sutaupymai sudarys iki 27,36 proc. šiame 
ruože patiriamų šilumos nuostolių. Sėkmingas šio projekto įdiegimas 
prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo, per metus sumažės 
išmetamų teršalų kiekis: 74,99 t CO2 ir 0,044 t NOx, bei 0,012 t CO.

AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Vytauto Šidlausko 
teigimu, šilumos trasų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo 
efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Kėdainių miesto 
vartotojams. 

AB „Panevėžio energija“ – regioninė šilumos gamybos ir tiekimo 
įmonė Lietuvoje. Jos veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, 
Zarasų, Kupiškio, Pasvalio miestai ir rajonai. Šiais metais jau atlikta 
šilumos tinklų rekonstrukcija Vilainių gyvenvietėje, Kėdainių rajone, 
pradėtas Panevėžio ir Zarasų rajoninių katilinių modernizavimas, su-
darant sąlygas keisti naudojamas gamtines dujas ir mazutą į biokurą. 

EUROPOS REGIONINĖS  
PLĖTROS FONDAS
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galima įmaišyti iki 30 proc. šiaudų ar durpių. 
Pakurose įrengtas automatinis mechanizuotas 
kuro padavimas ir pelenų šalinimas, pirminis 
ir antrinis oro padavimai, dūmų recirkuliacija. 
Iš pakuros dūmai per vertikaliai sumontuotus 
BHH-5000 tipo vandens šildymo katilus 
pereina per dūmų valymui nuo kietųjų dalelių 
skirtus baterinius multiciklonus ir patenka į 
kondensacinį ekonomaizerį. Kondensacinis 
ekonomaizeris, išnaudodamas išeinančiuose 
dūmuose esančių vandens garų kiekį ir 
išeinančių dūmų temperatūrą, pagamina iki 
3,0 MW šilumos, ir tai leidžia papildomai 
sumažinti kuro sąnaudas šilumos gamybai. 
Kartu kondensaciniame įrenginyje sugaudoma 
apie 75 procentus dūmuose esančių kietųjų 
dalelių.

 Pastatytas HWK 4000 6-3000 03 4 MW 
dujomis kūrenamas vandens šildymo katilas 
leis išnaudoti biokuro katilinę, miesto šilumos 
poreikiui esant iki 17,5 MW.

150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės 
galios su dujų vidaus degimo varikliu „Tedom 
Cento“ L150 kogeneracinis įrenginys leis 
beveik visiškai apsirūpinti savo gamybos 
elektros energija. Pasigaminti elektros energiją 
kainuoja pigiau, nei pirkti iš elektros tiekėjų. 
Vasarą, nešildymo sezonu, kogeneraciniame 
įrenginyje pagaminamos elektros energijos 
užteks ir dar liks, bet šildymo sezonu elektros 
energijos sunaudojame daugiau, todėl dalį 
teks pirkti iš elektros tiekėjų.  

UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai 
džiaugiasi, kad naujos katilinės statybos 
vyko be didesnių nesklandumų ir statybos 
darbus pavyko baigti net trimis mėnesiais 
anksčiau, nei numatyta 2009 m. rugpjūčio 
25 d. finansavimo ir administravimo sutartyje 
Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-01-002 dėl ES 
paramos skyrimo. 

„Radviliškio miesto biokuro katilinės su 
kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu 
įrenginiu statyba“ projektas finansavimą gavo 
iš Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 2007–2013 metams 

3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 
įgyvendinimo priemonės VP3-3.4-ŪM-
02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai“. Pagal 
šią priemonę Radviliškio biokuro katilinės 
projektui skir ta beveik 4,8 milijono litų 
paramos (bendra biokuro katilinės statybų 
vertė 9,6 mln. Lt). Būtiną investuoti savo lėšų 
dalį UAB „Radviliškio šiluma“ pasiskolino iš 
AB SEB banko.

Ekonominę naujosios biokuro katilinės 
naudą Radviliškio miesto ir rajono gyventojai, 
kurie naudojasi UAB „Radviliškio šiluma“ 
centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis, 
pajuto jau šiais metais. Sausio mėnesį užkurtų 
katilinės dviejų katilų paleidimo ir derinimo 
darbai vyko iki kovo pabaigos. Nepradėjus 
naudoti Radviliškio katilinėje biokuro ir 
toliau šilumos gamybai kuru naudojant 
gamtines dujas, kurių kainos kiekvieną 
mėnesį nepaliaujamai didėja, UAB „Radviliškio 
šiluma“ nuo šių metų sausio pirmos dienos 
būtų buvusi priversta didinti šilumos kainą iki 
22,55 cento už kilovatvalandę (24,88 cento 
už kilovatvalandę su 9 proc. PVM), nes 
būtent kuro kaina sudaro didžiausią šilumos 
kainos dalį. Tačiau bendrovė šilumos kainos 
nedidino, todėl Radviliškio miesto gyventojai 
ir organizacijos sutaupė už šilumą mokėdami 
mažiau.

Šiuo metu 2010–2012 m. laikotarpiui 
bazinės šilumos kainos dedamųjų projektas 
yra pateiktas Valstybinei kainų kontrolės 
ir energetikos komisijai, kuri nustatys 
naują šilumos kainą Radviliškio rajono 
gyventojams. Planuojama, kad šilumos kaina 
bus mažesnė, nei yra dabar.

arūnas pranevičius,
UAB „Radviliškio šiluma“  technikos ir informatikos skyriaus viršininkas 

nauja Biokuro kaTilinĖ 
radviliškyjE

Kovo 26-ąją Valstybinės energetikos 
inspekcijos sudaryta komisija pripažino 
tinkama naudoti naująją Radviliškio mies-
to biokuro katilinę. Objekto užsakovas – 
UAB „Radviliškio šiluma“, biokuro katilinės 
projektą parengė UAB „Manfula“, statybos 
darbus atliko UAB „Enerstena“.

 Biokuro katilinė su kondensaciniu 
ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu – 
naujos kartos katilinė, kuri radviliškiečius 
aprūpins pigesne šiluma. Pagaminta šiluminė 
energija termofikacinio vandens pavidalu bus 
tiekiama Radviliškio miestui. Nauja katilinė 
padidins energijos gamybos efektyvumą ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą. 
Biokuro panaudojimas padės sumažinti 
priklausomybę nuo kuro importo ir sumažinti 
šilumos gamybos kainą.

Pagal projektą „Radviliškio katilinės 
su kondensaciniu ekonomaizeriu ir koge-
neraciniu įrenginiu statyba“ pastatyti katili-
nės, kondensacinio ekonomaizerio ir kuro 
ūkio pastatai, įrengtas mechanizuotas kuro 
ūkis, užtikrinantis biokuro sandėliavimo ir 
automatinio padavimo į katilinę funkcijas, 
rekonstruotas elektros ūkis ir automatinio 
valdymo sistema, sutvarkyta infrastruktūra.

Naujoje katilinėje sumontuota: dvi 6,5 
megavatų galingumo ardyninės biokuro 
pakuros, du 5 MW galingumo BHH-5000 tipo 
vandens šildymo katilai, 3,5 MW galingumo 
kondensacinis ekonomaizeris, HWK 4000 
6-3000 03 4 MW dujomis kūrenamas 
vandens šildymo katilas su kondensaciniu 
ekonomaizeriu, 150 kW elektrinės ir 190 
kW šiluminės galios su dujų vidaus degimo 
varikliu „Tedom Cento“ L150 kogeneracinis 
įrenginys, įrengtas biokuro sandėlis, 60 
tonų automobilinės svarstyklės, bateriniai 
multiciklonai dūmams nuo kietųjų dalelių 
valyti.

Katilinėje sumontuotos ardyninės biokuro 
pakuros leidžia kurui naudoti atsinaujinančius 
energijos išteklius. Pakuros pritaikytos kūrenti 
medžio skiedras ir pjuvenas. Į minėtą kurą 

SANGLAUDOS FONDAS
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Triukšmų proBlEmaTika pasTaTų 
cirkuliacinĖsE sisTEmosE

Šilumos mazguose dažniausiai montuojami šlapiojo rotoriaus 
siurbliai, kitaip tariant, siurbliai, kurie neturi riebokšlių, guolių (jie yra 
su įvorėmis) ir variklio ventiliatoriaus. Jie apskritai tylesni, nes, nesant 
šių komponentų, nėra ir jų keliamo triukšmo. 

Atmetus visus šiuos triukšmo šaltinius kaip nereikšmingus, lieka 
paskutinis – vamzdynu tekantis vandens srautas, kas iš tikrųjų ir būna 
didžiausias triukšmo šaltinis. Tačiau tai tampa problema tada, kai 
padaroma projektavimo ar montavimo klaidų. Gali atsitikti, kad bus 
viršytas leistinas srauto tėkmės greitis arba dėl netinkamos vamzdynų 
konfigūracijos susidarys turbulencija. O leistinas srauto tėkmės greitis 
viršijamas tuo atveju, jei buvo parinktas ir sumontuotas per didelio 
našumo siurblys. 

Konkretus pavyzdys. Vie-
ną gražią pavasario dieną 
nuvykstame į Wiloniškių 
miestą, Siurblių g. 106, kur 
daugiabučio namo gyventojai 
skundžiasi, kad po renovacijos 
triukšmauja siurblys. Šilumos 
mazge, įjungtas mažiausiu 
greičiu, uoliai darbuojasi 
siurblys Wilo-TOP-S 40/10, 
pumpuodamas 11,5 m3/h 
debitą, nors projektinis de-
bitas yra 9,3 m3/h. Nesunku 
numanyti, kad šis 24 proc. 
(visai nereikalingas) debito 
perviršis ir yra triukšmų 
priežastis. Sumontuojame 
elektroninį plačiu diapazonu 

Renovavus senų pastatų, ypač gyvenamųjų namų, šilumos mazgus 
arba net ir paleidus naujų pastatų šildymo sistemą, neretai susiduriama 
su šildymo sistemos triukšmų problema. Namo gyventojai skundžiasi, 
kad „blogas siurblys, nes triukšmauja“. Kaip yra iš tikrųjų? Kokios būna 
triukšmų priežastys ir kaip tokią problemą spręsti?

Kalbant apie tai, reikėtų pradėti nuo to, kas yra tie triukšmo šaltiniai 
šildymo sistemoje, kas ten triukšmauja? Galimi triukšmo šaltiniai 
šildymo sistemoje yra šie:

siurblio elektros variklio triukšmas, • 
siurblio besisukančių dalių ekscentriškumas, • 
siurblio besisukančių dalių trintis (guoliai, riebokšlis), • 
vamzdynu tekančio vandens srauto triukšmai. • 

Ką reiškia elektros variklio triukšmai, nesunku įsivaizduoti 
prisiminus kraštutinį tokio atvejo pavyzdį – birzgiančią transformatorinę. 
Vis dėlto kalbant apie pastatų šilumos mazgus, kur siurbliai ir jų 
varikliai būna nedidelės galios, šis triukšmo šaltinis praktiškai neturi 
jokios reikšmės. 

Tas pat pasakytina ir apie antrąjį mūsų minėtą triukšmo šaltinį – 
besisukančių siurblio dalių ekscentriškumą. Esant nedideliems 
siurbliams, tai praktiškai nepasireiškia, juolab kad kiekvieno 
siurblio rotorius būna subalansuotas, tai – neatsiejama siurblio 
gamybos proceso grandis. Balansuojama specialiomis staklėmis su 
kompiuteriniu valdymu. Visi žinome, kaip balansuojami automobilio 
ratai, tik rotorius balansuojamas ne prikabinant svarelius, o nugręžiant 
šiek tiek medžiagos reikiamoje rotoriaus pusėje.

andrius Stašaitis,
„Wilo Lietuva“ inžinierius konsultantas

1 pav. Antivibracinės jungės

2 pav. Vamzdynų tvirtinimas per minkštus tarpiklius

3 pav. Elektroninis siurblys su duomenų 
nuskaitymo pulteliu
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reguliuojamą siurblį Stratos 40/1-12 ir nustatome reikiamą debitą. 
Triukšmų nebėra. Wiloniškiečiai gali ramiai miegoti.

Taigi, kaip matome, efektyviausia kova su triukšmu – tai triukšmo 
prevencija neleidžiant jam kilti. O ką daryti, jeigu triukšmo vis dėlto 
nepavyko išvengti? Tarkim, sistemoje įvyksta rezonansas. Tokiu atveju 
reikia užkirsti kelią triukšmo sklidimui. Triukšmas pastate sklinda šiais 
būdais:

oru,• 
vamzdynu,• 
pastato konstrukcija.• 

Tiesiogiai nuo siurblio oru sklindančius triukšmus iš esmės 
girdime tik būdami šilumos mazge, todėl tai nėra opi problema. 
Labiausiai triukšmai sklinda vamzdynu (tiek vandeniu, tiek 
vamzdžio sienele). Siurblį nuo vamzdyno galima atsieti montuojant 
antivibracines junges (žr. 1 pav.). O triukšmai nesklis pastato 
konstrukcijomis, jie nepersiduos nuo vamzdynų sienoms, perdan-

šilumos TiEkimo ir varTojimo sisTEmų 
darBo rEŽimo opTimizavimas

romaldas morkvėnas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Kauno technologijos universitetas
Juozas Gudzinskas, Kauno technologijos universitetas 

edvardas tuomas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija
mantas morkvėnas, Kauno technologijos universitetas

Aprūpinimo šiluma sistemų tinkamo 
šilumos tiekimo darbo režimo parinkimas 
ir jo optimizavimas susijęs su optimalių 
skaičiuojamųjų ir reguliuojamųjų, priklau-
somai nuo įtaką darančių veiksnių (pa-
prastai lauko oro temperatūros), šilum-
nešio parametrų nustatymu, įver tinant 
šilumos apkrovų renovuojant pastatus ir jų 
inžinerines sistemas bei šilumos perdavimo 
tinklo vamzdynų sistemas sumažėjimą, 

šilumos vartojimo reguliavimo galimybes 
nepriklausomai nuo šilumos perdavimo 
tinklo darbo režimo bei siekiant minimizuoti 
šilumos perdavimo tinklo vamzdynuose 
šilumos nuostolius.

Svarbiausi šilumos vartojimo įrenginiai, 
nuo kurių priklauso šilumnešio parametrai 
(temperatūros) aprūpinimo šiluma sistemų 
šilumos perdavimo tinkluose ir šilumos 

šaltiniuose, yra šildymo sistemų šildymo 
prietaisai ir karšto vandens šildytuvai.

Patalpų šildymo procesas vyksta pagal 
schemą, kuri pavaizduota 1 paveiksle.

Iš 1 paveiksle pavaizduotos schemos 
matyti tokia šilumos srautų tekėjimo seka: 
šilumnešis perduoda šilumą šildymo 
prietaisui, nuo šio ji patenka į patalpą, o iš 
jos per išorines atitvaras – į lauką. Ši schema 
tinka sistemai ir jos elementams tiek pagal 
projektines sąlygas, tiek pasikeitus išorės 
sąlygoms (dėl lauko oro temperatūros 
kaitos). Visi tie šilumos srautai tarpusavyje 
turi būti lygūs, kitaip patalpoje nebus galima 
palaikyti pastovios temperatūros, nes kintant 
lauko oro temperatūrai kinta patalpos 
šilumos nuostoliai. Koks šilumos srautas 
šilumos nuostolių pavidalu per atitvaras 
pasišalina į lauką, tiek šilumos į patalpą 
turi patekti nuo šildymo prietaiso ir tiek pat 
šilumos šilumnešis turi perduoti šildymo 
prietaisui. Taigi šilumnešio perduodamas 
šilumos srautas į šildymo prietaisą turi būti 
kintamas. 

goms ir pan. Dėl to vamzdynai tvir tinami prie sienų panaudojant 
minkštus tarpiklius (žr. 2 pav.). 

Kokias būtų galima padaryti išvadas? Pirma, siurblys neturėtų 
būti didesnio našumo nei reikia tai sistemai. Mūsų minėtu atveju 
tikriausiai galėjo būti įmontuotas mažesnis siurblys Wilo-TOP-S 
40/7. Žinoma, įvertinti reikiamą darbo tašką esamame seno namo 
vamzdyne yra sunku, bet iš esmės klaidingas yra požiūris, kad 
renkantis kelių greičių siurblį, jo darbo tašką esą reikia rinktis pagal 
viduriniąją kreivę, kad dar turėtume „atsargos“. O jeigu vis dėlto 
apsirikome ir turimas siurblys pasirodė esąs per didelio našumo (net 
perjungus žemiausią greičio pakopą), tai teks arba jį keisti į mažesnį, 
arba aptekinti jo darbaratį. Tačiau apsidrausti nuo tokios klaidos 
galima montuojant elektroninį reguliuojamų sūkių siurblį (žr. 3 pav.), 
kurio našumą paskui visada galėsime sumažinti. Bet kuriuo atveju 
įmontuotas bent laikinas elektroninis siurblys gali mums padėti atrasti 
optimaliausią jau esamos sistemos darbo tašką (pavyzdžiui, atliekant 
šilumos mazgo renovaciją).

1 pav. Šilumos mainų schema tarp šildymo sistemos, patalpos ir lauko
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 ,  (3)

čia a – koeficientas (šildymo prietaiso 
pastovioji);

 – santykinis šilumnešio srautas šildymo 
prietaise, kuris išreiškia reikalingo 
šilumnešio srauto, esant bet kokiomis 
sąlygomis, santykį su reikalingu 
šilumnešio srautu, esant norminėms 
sąlygoms;

r ir z – laipsnio rodikliai, apibūdinantys 
prietaisą.

Peržvelgus duomenis apie įvairių šil-
dymo prietaisų charakteristikas, matyti, 
kad  z  reikšmė labai maža (z = (0,03–
0,12), todėl  k  praktiškai nepriklauso 
nuo  pokyčio. Tai rodo, kad šildymo 
prietaiso šilumos perdavimo koeficientas iš 
esmės priklauso nuo temperatūrų skirtumo 
atitinkamu laipsniu  r.

Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, 
buvo išvestos žemiau pateikiamos lygtys 
(4), (5), (6), aprašančios aprūpinimo šiluma 
sistemoje tiekiamo (T1) ir grąžinamo (T2) 
iš šilumos vartojimo įrenginių šilumnešio 
temperatūrą kaip lauko oro temperatūros 
funkciją, taip pat ir pastato vidaus šildymo 
sistemai tiekiamo šilumnešio temperatūrą 
(T3). Priklausomos šildymo sistemos 
atveju grąžinamo šilumnešio iš pastato 
šildymo sistemos temperatūra yra lygi 
grąžinamo į šilumos tinklus (T2) šilumnešio 
temperatūrai.

, 
(4)

,  (5) 

Šilumnešio perduodamas šilumos srau-
tas gali kisti tik dviem atvejais: keičiantis per 
šildymo prietaisą pratekančio šilumnešio 
srautui arba temperatūrai. Pirmas atvejis 
praktiškai negalimas dėl šildymo sistemos 
hidraulinių savybių, todėl lieka antrasis, kuris 
nesunkiai įvykdomas.

Būdas reikiamai šilumnešio temperatūrai 
šildymo prietaise pasiekti priklauso nuo to, 
kaip šilumnešis yra ruošiamas arba kaip 
tiekiamas į šildymo sistemą. Šilumnešis gali 
būti gaminamas pastate įrengtame šilumos 
šaltinyje (katile), šiuo atveju sakome, kad tai 
yra vietinė šildymo sistema, arba gali būti 
tiekiamas į daugelį pastatų iš šilumos šaltinio 
šilumos perdavimo tinklų vamzdynais ir 
pastato šilumos punkte (11 paveikslas) 
esančiame įrenginyje transformuojamas į 
šildymo sistemai reikalingos temperatūros 
šilumnešį, arba šilumos perdavimo tinklų 
šilumnešis gali būti panaudotas šilumos 
punkte esančiame šilumokaityje pašildyti 
šildymo sistemos šilumnešį. Pirmuoju atveju 
sakome, kad tai yra priklausoma šildymo 
sistema, o antruoju – kad šildymo sistema 
yra nepriklausoma.

Šilumnešio temperatūra šildymo sis-
temoje nustatoma ir palaikoma automatikos 
prietaisais, svarbu tik, kad būtų išlaikytos 
šios būtinos sąlygos. Šilumos šaltinio 
galia ir tiekiamo šilumnešio parametrai 
(temperatūros, srauto, slėgio) turi būti 
pakankami pašildyti šildymo sistemoje 
cirkuliuojantį vandenį iki reikiamos tem-
peratūros. Kai naudojama šilumos perdavimo 
tinkluose cirkuliuojančio šilumnešio šiluma, 
reikia, kad jo temperatūra nebūtų per žema 
pašildyti šildymo sistemoje cirkuliuojantį 
vandenį iki reikiamos temperatūros ir kad 
šilumokaičio techninės charakteristikos 
tenkintų jam keliamus reikalavimus.

Priklausomos šildymo sistemos atveju 
šilumnešio temperatūros yra glaudžiau susietos 
su šildymo sistema, todėl panagrinėkime 
šį procesą detaliau ir išsiaiškinkime, kokį 
vaidmenį šilumos mainuose vaidina šilumnešio 
temperatūra.

Reguliavimo metodo esmę lemia ši-
lumnešio ir šildymo prietaiso perduodamų 
šilumos srautų balanso lygtis, t.y. šilumos 
srautas, kurį šilumnešis perduoda šildymo 
prietaisui, yra lygus šilumos srautui, kurį 
šildymo prietaisas perduoda šildomai patalpai. 
Iš čia:

 ,  (1)

čia:

G – šildančio šilumnešio srautas, kg/s;

c – šilumnešio specifinė šiluma, J/(kg·K);

t'1 – tiekiamo šilumnešio temperatūra, °C;

t"2 – grąžinamo šilumnešio temperatūra, 
°C;

k – šilumos perdavimo koeficientas, W/
(m2·K);

A – šildymo prietaiso paviršiaus plotas, per 
kurį vyksta šilumos mainai, m2;

Δ tm – šildymo prietaiso vidutinės tem-
peratūros ir patalpos temperatūros 
skirtumas, °C.

 ,  (2)

čia tp – patalpos temperatūra, °C.

Šilumos perdavimo koeficientas, įeinantis 
į (1) lygybę, nėra pastovus dydis. Tai matyti 
iš formulės, skirtos jam apskaičiuoti:

2 pav. Šilumnešio srautų svyravimai per parą pastato įvade 3 pav. Šilumos šaltinio tiekiamo šilumnešio srautų svyravimai per parą



ÐILUMINË TECHNIKA

2010 m. Nr. 2 (Nr. 43) 17

Šilumnešio srauto svyravimas per parą 
viename iš sistemos var totojų šilumos 
punktų pateiktas 2 paveiksle. Palyginimui 3 
paveiksle pateiktas šilumos šaltinio tiekiamo 
šilumnešio srauto svyravimas per parą.

Projektinis temperatūrinis grafikas ir 
stebėtos šilumos tiekimo sistemos darbo 
režimo parametrai (temperatūros, šilumnešio 
ir šilumos srautai) šilumos šaltinyje ir 
skirtingose šilumos tiekimo sistemos vietose 
esančių var totojų įvaduose pateikiami 4 
paveiksle.

Veikiančios aprūpinimo šiluma sistemos 
faktinių darbo režimų analizė, atlikta pagal 
nuotolinio duomenų stebėjimo sistemų 
duomenis realiu laiku įrodo, kad faktiniai 
darbo režimai šilumos perdavimo tinkle 
ir vartotojų įvaduose ženkliai skiriasi nuo 
projektinių ir ženkliai skiriasi atskiruose 
pastatuose, priklausomai nuo jų vietos 
šilumos šaltinio atžvilgiu. O stebėtu 
laikotarpiu šilumos var totojų sistemose 
yra užtikrinamas pakankamas šilumnešio 
parametrų (temperatūros, slėgio, srauto) 
potencialas, leidžiantis šilumos punkte 
įrengtoms automatinio reguliavimo sis-
temoms palaikyti reikiamą tiekiamo šilum-
nešio temperatūrą šildymo sistemose ir 
patenkinamai stabilią, atitinkančią higienos 

normas, šildomų patalpų oro temperatūrą.

Veikiančiose aprūpinimo šiluma sis-
temose var totojų skaičiuojamosios ši-
lumos apkrovos  nuolat kinta ir skiriasi 

nuo jų statybos metu priimtų projektinių 
sprendimų. Keičiantis aprūpinamų šiluma 
pastatų struktūrai, renovuojant pastatus 
ir jų inžinerines sistemas bei šilumos 
perdavimo tinklo vamzdynų sistemas, 
sudaromos prielaidos efektyviau var toti 
šilumą, mažinti šilumos sąnaudas. Šiuo 
atveju iškyla ir visos aprūpinimo šiluma 
sistemos darbo temperatūrinio režimo 
optimizavimo uždavinys siekiant minimizuoti 
šilumos nuostolius šilumos perdavimo tinklo 
vamzdynuose. Optimizavimo uždavinys 
gali būti sprendžiamas pasinaudojus (1) 
lygtimi, įvertinus sistemos vartotojų šilumos 
apkrovos pokyčius, šilumos perdavimo tinklo 
vamzdynų pralaidumą, ieškant minimalaus 
galimo Δtpn, tenkinant sąlygą, kad T1 būtų 
didesnis už T3. Šiuo atveju, priklausomai nuo 
kiekvieno pastato individualių skaičiuojamųjų 
šilumos apkrovos pokyčių, lyginant su 
jų statybos metu priimtais projektiniais 
sprendimais, gali būti ieškoma ir optimalaus 
Δtmn. 

Tęsinys kitame nr.

,  (6)

čia ti – šildomos patalpos temperatūra (ji 
laikoma pastovia), °C;

Δtmn – norminių šildymo prietaiso vidutinės 
temperatūros ir patalpos temperatūros 
skirtumas, °C;

Δtpn – šilumnešio norminių temperatū-
rų skir tumas šildymo prietaise, °C: 
Δtpn = t'1 – t"2;

 – santykinis šilumos srautas; 

 , 
čia Qn ir Q – šilumos srautai atitinkamai 

norminėmis sąlygomis ir kitu laiku. Jie 
apskaičiuojami pagal patalpų šilumos 
nuostolių nustatymo formules:

,  (7)

,  (8)
čia ten ir te – lauko oro temperatūros nor-

minėmis sąlygomis ir kitu laiku;
Un ir U – šilumos perdavimo per statybines 

atitvaras koeficientai atitinkamai nor-
minėmis sąlygomis ir kitu laiku;

A – statybinių atitvarų paviršiaus plotas, 
m2.

Praktiškai laikoma, kad Un = U, tuomet 
 apskaičiuojamas taip: 

. (9)

Įrašius  reikšmę iš (9) formulės į 
(4) – (6) formules ir surašius į jas visas 
temperatūros ver tes, galima apskaičiuoti 
šilumnešio temperatūrą bet kuriuo metu. 
Kai pastate ruošiamas karštas vanduo ir jam 
naudojama šilumos tiekimo tinklų šilumnešio 
šiluma, jo temperatūra T1 neturi būti žemesnė 
kaip 65 °C. Projektinis aprūpinimo šiluma 
sistemos darbo temperatūrinis režimas pa-
vaizduotas 3 paveiksle.

Siekiant palyginti veikiančios šilumos 
tiekimo sistemos faktinius darbo režimus su 
teoriniais, buvo surinkti vienos N sistemos 
šilumnešio parametrų nuotolinio stebėjimo 
duomenys šilumos šaltinyje ir skirtingose 
sistemos vietose esančių vartotojų šilumos 
punktuose. 

4 pav. Šilumos tiekimo sistemos temperatūros ir vartotojų įvadų temperatūros pagal nuotolinio stebėjimo 
duomenis
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laimonas narbutas, UAB „Axis Technologies“ vyr. inovacijų inžinierius
Jonas kugelevičius, UAB „Axis Technologies“ inovacijų inžinierius

naujos TEchnologijos EfEkTyviai 
EnErgijai gaminTi

„axiS indUStrieS“ SėkmėS FOrmUlė – 
inOVaciniai Sprendimai

„Axis Industries“ – didžiausia pramonės ir energetikos projektus 
įgyvendinanti įmonių grupė Lietuvoje, kuri savo sėkmingą veiklą 
šalies rinkoje ir už jos ribų grindžia inovaciniais sprendimais ir 
kompleksinėmis paslaugomis. 

taikO naUJaUSiUS laimėJimUS
„Nuolat investuodami į inovacinių technologijų ir produktų kūrimą, 

dirbdami taikome naujausius mokslo ir technologijų laimėjimus. 
Galima sakyti, kad mūsų rinkai siūlomos naujovės skatina pramonės 
ir energetikos sričių pažangą Lietuvoje“, – teigė „Axis Industries“ 
generalinis direktorius Remigijus Baltrušaitis. 

Per pastaruosius kelerius metus „Axis Industries“ sukūrė net 
kelių rūšių šilumos apskaitos prietaisus, automatizuotą energijos 
apskaitos ir valdymo sistemą, kompleksinius biokuro katilinių įrangos 
projektus. Netrukus ne tik Lietuvos, bet ir ES bei NVS šalių rinkoms 
grupė pristatys du naujus produktus – kompaktinį ultragarsinį šildymo 
ir aušinimo energijos skaitiklį ir elektromagnetinį šilumos ir vandens 
kiekio skaitiklį.

Inovacinius projektus „Axis Industries“ vykdo ne tik energijos 
apskaitos srityje. Kasmet vis daugiau dėmesio įmonių grupė skiria 
biokuro deginimo technologijų, naujų technologijų efektyvios 
energijos gamybai kūrimui ir diegimui. 

Šiuo metu „Axis Industries“, bendradarbiaudama su švedų 
kompanija OPCON, turinčia daugiau kaip 100 metų patirtį šiluminių 
įrenginių ir sraigtinių kompresorių gamybos srityje, šilumos ir elektros 
gamintojams, pramonės įmonėms siūlo 2 naujas technologijas – 
mobilias, autonomines jėgaines, skirtas panaudoti perteklinę šilumą 
elektros ir šilumos gamybai, ir technologiją, skirtą panaudoti sotaus 
garo perteklinę energiją elektros ar šilumos gamybai.

OpcOn pOWerBOx –  
naudingas perteklinės energijos panaudojimas 

„Powerbox“ yra mobili autonominė jėgainė, paverčianti • 
perteklinę šilumą ir aušinimo išlaidas į taršos neišskiriančią 
papildomos energijos gamybą.
Patikimi pramoniniai komponentai ir nesudėtingas įrengimas • 
kartu su mikroprocesoriniu valdymu ir nuotoline kontrole 
užtikrina aukštą įrenginio eksploatacijos patikimumą.
Papildomos pajamos iš naujai pagamintos energijos.• 

OpcOn pOWerBOx tecHniniai parametrai

pOWerBOx veikimo principas
Atliekinės šilumos energija šilumokaičiu yra perduodama 

darbiniam agentui, o šis išgarinamas ir pereina į dujinę būseną. 
Tada darbinis agentas patenka į išsiplėtimo detanderį ir paverčiamas 
sukamuoju judesiu, kurio energija perduodama elektros generatoriui. 
Vėliau darbinis agentas patenka į aušinimo šilumokaitį, kur vyksta 
aušinimas ir darbinio agento kondensacija. Paskui cirkuliaciniais 
siurbliais slėgis vėl yra pakeliamas, darbinis agentas tiekiamas į 
šilumokaitį, vyksta išgarinimas ir ciklas kartojasi.

pOWerBOx savybės ir privalumai
Taršos nesudaranti naujos energijos gamyba. Kadangi • 
„Powerbox“ jėgainėje naudojama tik perteklinė šiluma, kuri 
jau yra pagaminta, naujoji energijos gamyba nesudaro emisijų 
ir neišskiria CO2.
Save finansuojančios energijos gamyba. Kai „Powerbox“ • 
panaudoja perteklinę šilumą arba kompensuoja aušinimo 
poreikį, tai rezultatas – didesnis naudojamos energijos 
efektyvumas ir papildomos energijos gamyba.
Investicijų ir energijos sąnaudų mažinimas aušinimo pro-• 
cesui. Kai „Powerbox“ panaudoja per teklinę šilumą arba 
kompensuoja aušinimo poreikį, sumažinamos aušinimo 
išlaidos, kartu gaminant papildomą nemokamą energiją, kuri 
neišskiria emisijų.

Pagrindinės charakteristikos

Elektrinė galia 400–800 kW

Generatorius 3 fazių sinchroninis

Įtampa 400 V–10 kV

Dažnis 50–60 Hz



ÐILUMINË TECHNIKA

2010 m. Nr. 2 (Nr. 43) 19

„Powerbox“ technologija yra tinkama įvairioms subsidijų 
ir finansavimo galimybėms, nes ji didina energijos naudojimo 
efektyvumą ir transformuoja per teklinę šilumą į naują, emisijų 
nesudarančią elektros energiją. Technologija gali būti pritaikyta 
ekologiškiems „žaliesiems“ pažymėjimams, supirkimo tarifams, 
energijos efektyvinimo įsipareigojimams ir emisijų prekybai.

pOWerBOx pritaikymaS

1. padidina esamų termofikacinių elektrinių ir atliekų 
deginimo įmonių energijos galią
Termofikacinės elektrinės dažnai turi sunkumų dėl sezoninio 

klientų šildymo poreikio sumažėjimo, sumažinančio turbinų 
išnaudojimą. Atliekų deginimo bendrovės dažnai susiduria su ta pačia 
problema. Elektrinėms reikia papildomos aušinimo įrangos, siekiant 
kompensuoti sezoninį klientų šildymo poreikio sumažėjimą ar išlaikyti 
didesnes atliekų deginimo apimtis. „Powerbox“ yra integruojamas 
kaip papildomas energijos vartotojas, todėl jis padidina garo turbinos 
išnaudojimą, tuo pačiu metu gamindamas papildomą elektros 
energiją. Atliekų deginimo bendrovėse „Powerbox“ padeda išlaikyti 
didesnes deginimo apimtis, nenaudojant papildomų aušintuvų.

2. daug kainuojantį aušinimą pakeičia ekonomiška 
energijos gamyba

Šiluminiuose technologiniuose procesuose, kurių metu būtinas 
aušinimas, paprastai naudojami šilumokaičiai ir aušinimo įrenginiai 
technologiniam vandeniui aušinti. Tačiau aušinimo procesas 
lemia nemažus energijos nuostolius, dideles sąnaudas aušinimo 
įrenginiuose ir t. t. Naudojant „Powerbox“, dalis arba visa proceso 
perteklinė šiluma vietoje aušinimo yra transformuojama į elektros 
energiją ir kartu sumažina aušinimo išlaidas. Kai kuriais atvejais 
„Powerbox“ įrengimas gali pakeisti arba atidėti poreikį investuoti į 
padidėjusias aušinimo apimtis.

3. esamų perteklinės šilumos panaudojimo 
centralizuoto šildymo tinkluose sistemų išplėtimas
Kai pramoninių procesų metu perteklinė šiluma pateikiama 

centralizuoto šildymo tinklams, kai kuriais atvejais susidaro ilgi 
perteklinės šilumos gamybos laikotarpiai. Tai padidina šilumos, 
kuri turi būti aušinama, poreikį, todėl atsiranda energijos nuostoliai 
ir aušinimo išlaidos. Įrengiant „Powerbox“, šilumos per teklius 
gali būti paverčiamas papildomos ekologiškos elektros energijos 
gamyba. Kartu su padidėjusiu sistemos naudingumu, „Powerbox“ 

Įrenginio matmenys Įrenginio montavimas

Ilgis 7,5–11,5 m
Matmenys ir svoris priklauso nuo projektavimo kriterijų ir statybos sąlygų. Įrenginys 

gali būti tiekiamas su ar be konteinerių, apsaugančių nuo aplinkos poveikio, kairinio 

ar dešininio aptarnavimo versijų. Vamzdynai yra prijungiami prie flanšų, o energijos 

tiekimo ir valdymo įranga prijungiama prie komplektuojamų elektros ir valdymo spintų

Plotis 3,0 m

Aukštis 3,5–4,5 m 

Masė 25–35 t
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gali pagerinti pramonės ir energijos įstaigų bendradarbiavimą ir 
sukurti naudą ekonomikai ir aplinkai, nepriklausomai nuo to, kuri 
šalis jį įrengs.

4. Generatorinių stočių su vidaus degimo varikliais 
išplėtimas
Kai mechaniniam darbui arba elektros energijos gamybai 

naudojami pramoniniai dyzeliniai varikliai, laivų dyzeliniai varikliai 
arba dujų varikliai, daugiau nei 50 procentų kuro energijos yra 
paverčiama šiluma, todėl prarandamas nemažas kiekis energijos. 
Didesniuose degimo varikliuose, naudojamuose energijos 
gamybai, „Powerbox“ gali sumažinti kuro sąnaudas nuo 5 iki 
10 procentų arba tiek pat, t. y. nuo 5 iki 10 procentų, padidinti 
dabar tinį energijos gamybos kiekį, nenaudojant didesnės galios 
variklių arba nesunaudojant daugiau kuro. „Powerbox“ galima 
panaudoti įvairių tipų šiluminių variklių cilindrų aušinimui, degi-
mo dujų aušinimui ar kitų tipų šilumos energijos šaltiniams ir 
transformuoti šilumą į elektros energiją.

Šiuo metu pOWerBOx jėgainės jau yra įdiegtos ir sėkmingai 
veikia įvairiose Švedijos įmonėse: „Oxelö Energi/SSAB“, „Wallenius 
Marine“, „Munksjö Aspa mill“, „Stora Enso Skutskär mill“, „Eskilstuna 
CHP-plant“ ir kt.

OpcOn WSt/cU – technologija elektros energijos 
gamybai iš sotaus ar perkaitinto garo pasitelkus 
sotaus garo turbiną (WSt) ir garo kondensatorių (cU) 

Sraigtinė garo turbina („Opcon WST“) pritaikyta veikti su 
žemų parametrų garu. Ji ypač tinka įrengti įmonėse, kurios 
turi „per teklinio“ technologinio garo. Su šia turbina galima 
papildomai generuoti elektros energiją, efektyviai panaudojant 
šį garą. Visas įrenginys (modulis) susideda iš tokių pagrindinių 
komponentų: sraigtinis modulis (turbina) (1); reduktorius (2); 
elektros generatorius (3); pagrindas (4); garo kondensatorius (5); 
valdymo spinta (6); garo vamzdynai (7); kondensato nuvedimo 
vamzdynai (8); aušinimo vandens privedimo vamzdynai; elektros 
pajungimo linija.

OpcOn WSt/cU panaudojimo sritys

Veikiančiose garo katilinėse
Jei garo katilas yra nevisiškai išnaudojamas, naudingiau padidinti • 
slėgį ir gaminti elektrą ar šilumą su OPCON WST/CU.
Jei garo gamyba kontroliuojama pagal technologinį poreikį, • 
reikia padidinti katilo apkrovimą ir technologiniu garu gaminti 
elektrą ar šilumą su OPCON WST/CU.

naujose garo katilinėse 
Perteklinio garo gamyba yra pelninga, jei elektra ar šiluma • 
gaminama su OPCON WST/CU.

Vandens šildymo katilinėse 
Gaminti garą, tiekti per išsiplėtimo talpą ir po to generuoti • 
elektros energiją ir šilumą su OPCON WST/CU.

procesuose su priešslėginėmis garo turbinomis 
Galimas perteklinio garo panaudojimas elektros gamybai su • 
OPCON WST/CU.

Kontaktinė informacija: „Axis Industries“, Kulautuvos g. 45A,  
LT-47190 Kaunas, tel. (8 37) 36 02 34, faks. (8 37) 36 03 58, 

info@axis.lt; www.axis.lt

OPCON WST/CU pagrindiniai techniniai parametrai

Generatorius Sinchroninis, 3-ijų fazių Terpė Garas

Galingumas
iki 600 kVA (A)

iki 1 000 kVA (B) Įsiurbimo slėgis <40 bar abs

Įtampos reguliavimas įtrauktas Išėjimo slėgis 1–16 bar abs

Cosφ įtrauktas Įėjimo temperatūra iki 250 °C

Sinchronizavimo 
kontrolė

įtraukta Našumas Iki 17 m3/min

Nuotolinis valdymas įtrauktas Kontroliuojamas našumas
laipsninis /sklandus 

40–100%

Išmatavimai L x B x H
(A)3 200 x 850 x 1500

Svoris, kg
(A) 3 200

(B) 3 900 x 1050 x 1600 (B) 5 200
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efektyvumo verčių. Sumažėjimą lėmė tik me-
todikos pakeitimas – nei techniniai, nei fiziniai 
variklių pakeitimai nebuvo atlikti.

Pagrindinis reglamento tikslas – padidinti 
naujų variklių efektyvumą užduodant minima-
lius variklių efektyvumo reikalavimus ir pereiti 
prie IE2/EFF1 klasės variklių naudojimo. Šių 
variklių kaina yra apytiksliai 20–30 proc. di-
desnė už EFF2, kurių rinkoje parduodama dau-
giausia. IE3/Premium variklių kaina apytiksliai 
40–60 proc. aukštesnė nei EFF2, o skirtumas 
mažėja augant variklių galiai.

Variklių ekologinio projektavimo reikalavi-
mai nustatyti reglamento I priede (žr. Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 640/2009), o ekologinio 
projektavimo reikalavimai taikomi pagal šį 
tvarkaraštį:

nauji siurBlių sTandarTai. 
ElEkTros variklių dirEkTyva

S. Zulonas,
UAB „Grundfos Pumps“ inžinierius konsultantas

Klimato kaita, šiltnamio efektas – viena 
iš pastaruoju metu nagrinėjamų pasaulinių 
problemų. Šiuo metu CO2 koncentracija atmos-
feroje siekia 385 ppm, o prieš industrializaciją 
koncentracija buvo 280 ppm. Oro, esančio 
Antarkties lede, tyrimai parodė, kad dabartinė 
CO2 koncentracija yra didžiausia per 650 000 
metų. Klimato kaita, išaugusi tarša, auganti 
priklausomybė nuo iškastinio kuro, didėjanti 
energijos kaina, mažėjantis konkurencingu-
mas – Europos Sąjungos iššūkiai, kuriems 
įveikti ES užsibrėžė tikslą 20/20/20, t.y. 
iki 2020 metų 20 proc. sumažinti anglies 
dvideginio išmetimus ir 20 proc. sumažinti 
energijos sunaudojimą.

Direktyva 2005/32/EC, kuri buvo priimta 
2005 m. liepos 6 d., sukūrė ekologinio projek-
tavimo reikalavimų nustatymo sistemą energiją 
vartojantiems gaminiams (EuP – energy using 
products). Ši direktyva įpareigojo Europos 
Komisiją nustatyti ekologinio projektavimo rei-
kalavimus EuP gaminiams, kurių pardavimo 
ir prekybos apimtis yra didelė, kurie turi didelį 
poveikį aplinkai ir didelį poveikio aplinkai 
gerinimo potencialą, o pernelyg didelių išlai-
dų nereikalauja. Elektros variklių sistemos 
direktyvos darbo plane buvo išskirtos kaip 
turinčios didelį rentabilų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų mažinimo poten-
cialą. Todėl buvo sukurtas Komisijos regla-
mentas (EB) Nr. 640/2009 „Elektros variklių 
ekologinio projektavimo reikalavimai“. Regla-
mentas buvo priimtas 2007 m. liepos 25 d. 
ir įsigalios jau nuo 2011 metų vidurio. Šiuo 
reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo 
reikalavimai, taikomi tiekiant rinkai ir pradedant 
eksploatuoti variklius, taip pat ir tuos, kurie 
įmontuoti į kitus gaminius, pvz., siurblius. 

Taigi minimalaus energijos efektyvumo 
standar tas (MEPS) nustato minimalius 
efektyvumo lygius elektros varikliams, tiekia-
miems Europos rinkai. MEPS yra dalis ES 
ekoprojektavimo plano, kuriuo siekiama 
sumažinti energijos sunaudojimą ir kitokį 
neigiamą poveikį aplinkai. MEPS schema 
apima vieno greičio (2, 4 ir 6 polių), trijų fazių 
asinchroninius nuo 0,75 iki 375 kW galios 
variklius, kurių vardinė įtampa ne aukštesnė 
kaip 1000 V. Vardinės parametrų ver tės 

nustatytos remiantis ilgalaikės kintamosios 
apkrovos režimu. Pagal schemą gamintojai 
privalo vardinėje plokštelėje ir dokumentacijoje 
nurodyti IE (International Efficiency) klasę ir 
efektyvumo vertę. Efektyvumas matuojamas 
pagal metodiką, nurodytą IEC 60034-2-1: 
2007, o efektyvumo klasės apibrėžtos IEC 
60034-30. MEPS schema paremta tarptau-
tiniais standartais, tai reiškia svarbų postūmį 
link visame pasaulyje pripažįstamo efekty-
vumo reguliavimo. 

Kasmet pramonės reikmėms parduodama 
maždaug 30 milijonų naujų elektros variklių. 
300 milijonų variklių naudojama pramonėje, 
infrastruktūroje ir dideliuose pastatuose. 
Šie elektros varikliai sunaudoja 40 proc. 
pasaulio elektros, sunaudojamos siurbliuose, 
ventiliatoriuose, kompresoriuose ar kituose 
mechanizmuose. Dėl sparčios variklių tech-
nologijos plėtros, aukščiausios kokybės 
gaminiai, kurie leistų padidinti energetinį efek-
tyvumą ir sumažinti šiltnamio dujų išmetimus 
visame pasaulyje, tapo lengviau prieinami. 

MEPS pakeičia anksčiau egzistavusią 
variklių klasifikavimo sistemą pagal CEMEP. 
Taip atsiranda naujos efektyvumo klasės 
ir nauja terminologija IE (International 
Efficiency). Nuo šiol standartinis efektyvumas 
bus žymimas IE1, aukštas efektyvumas – IE2, 
o aukščiausias efektyvumas – IE3.

Kaip minėjau, efektyvumo matavimo me-
todika buvo pakeista, todėl atsirado skirtumas 
tarp EFF1 ir IE2, EFF2 ir IE1 nominalaus 

2011 07 16
1 etapas. Varikliai turi atitikti 

IE2 efektyvumo lygį.

2015 01 01

2 etapas. 7,5–375 kW 
vardinės išėjimo galios variklių 
efektyvumo lygis turi būti ne 
mažesnis nei IE3 arba IE2, 

kai juose įmontuota tolydžiojo 
reguliavimo pavara.

2017 01 01

3 etapas. 0,75–375 kW 
vardinės išėjimo galios variklių 
efektyvumo lygis turi būti ne 
mažesnis nei IE3 arba IE2, 

kai juose įmontuota tolydžiojo 
reguliavimo pavara.

Iki 2010 m. pabaigos „Grundfos“ 
planuoja:

NBF, NKF ir HSEF siurbliai bus tiekiami • 
su IE2 varikliais;
NB, NBG, NK, NKG ir HS5 bus tiekiami • 
su IE3 varikliais (IE2 klasės variklį bus 
galima pasirinkti papildomai);
TP(D), CR, BM ir BMP  bus tiekiami su • 
IE3 varikliais;

 „Grundfos“ siurbliai visada buvo vertinami 
dėl savo patikimumo ir efektyvumo. Todėl 
nenuostabu, kad mūsų siurblių varikliai 
jau dabar atitinka 2011 metų reikalavimus. 
Tačiau „Grundfos“, būdamas siurblių rinkos 
lyderis, pasiryžęs pakelti tobulumo kartelę 
dar aukščiau ir pasiūlyti dar efektyvesnių 
sprendimų.
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Giedrius Grinevičius

srauto mataVimai –  
kElias į TEisingą EnErgijos valdymą

Paprastas skysčio judėjimas vamzdynais ar kanalais yra neįmanomas nenaudojant energijos, todėl pramonėje 
srauto matavimai yra neišvengiamai susiję su energijos sąnaudomis. Šiame straipsnyje teigiama, kad suspausto 
oro, garų ir dujų sistemos yra nepakankamai vertinamos sprendžiant energetinio ūkio efektyvumo klausimus.

Daugelis pramonės įmonių neapsieina 
be efektyviai veikiančių suspausto oro, 
garų ir dujų sistemų. Norėdami teisingai 
suprasti įmonės energetinio ūkio sąnaudas, 
pirmiausia turime žinoti, kaip nuo šių 
sistemų priklauso energijos sąnaudos ir 
visos įmonės darbo (ne)efektyvumas.

Didėjančios išlaidos energijai ir nepa-
keliami mokesčiai už pernelyg didelius 
sunaudotos energijos kiekius daro įtaką 
įmonių gebėjimui išsaugoti konkurencin-
gumą. Gali pasirodyti ironiška, bet dėl 
ekonomikos nuosmukio mažesniu pajėgumu 
veikianti gamykla veikiausiai dirbs ne taip 
efektyviai, kaip galėtų, todėl energijos 
taupymo priemonės jai taps svarbesnės nei 
iki šiol.

enerGiJOS ValdymaS ir 
SteBėSena
Energijos valdymas – tai procesas, nu-

matantis, kaip įmonėje energiją būtų galima 
naudoti efektyviau. Turbūt teisinga teigti, 
kad, prakalbus apie energiją, dauguma 
žmonių pirmiausia pagalvoja apie elektrą. 
Daugumai procesų atlikti kaip pagrindinis 
energijos šaltinis yra naudojama elektra, o 
iškastinis kuras, dujos ir atliekų deginimas 
sudaro tik menką apsirūpinimo energija dalį. 
2008 m. pradžioje Pietų Afrikos pramonę 
ištiko sunkūs laikai, nes „Eskom“ pasiūla 
nesugebėjo patenkinti šalies paklausos, ir 
buvo nuspręsta periodiškai vis nutraukti 
elektros srovės tiekimą.

Elektros energijos tiekimo per trūkiai 
skaudžiai atsiliepė šios šalies ekonomikai. 
Elektros energija atsidūrė dėmesio centre 
ir buvo imtasi skatinti pramonę – turbūt 
apskritai pirmą kar tą – geriau suprasti, 
kaip įvairiuose procesuose yra naudojama 
energija ir kaip būtų galima ją taupyti.

Dėl šios priežasties energijos valdymo 
sistemose dažniausiai pabrėžiama įmonėje 
įrengta elektros energijos apskaita. 

Autoriaus įsitikinimu, duomenų vien tik 
apie elektrą nepakanka. Turi būti vykdoma 
ir kitų energiją perduodančių sistemų darbo 
stebėsena.

Daugelis pramonės įmonių negalėtų • 
efektyviai veikti be suspausto oro, 
garų ir dujų sistemų.
Siekiant teisingai tvarkyti energiją, • 
neužtenka stebėti vien tik elektros 
suvartojimo duomenis.
Dujų ir skysčių srauto stebėsena – • 
esminė teisingos energijos valdymo 
sistemos dalis.

Naudojant energijos valdymo sistemas 
lengviau nustatoma, kur ir kada naudojama 
energija (paversta kitomis rūšimis), o su-
kaupti duomenys gali būti naudojami tolesnei 
gamybos analizei arba strateginių sprendimų 
priėmimui.

enerGiJOS SteBėSena ir 
planiniai rOdikliai
Energetinio ūkio valdymo ir planinių 

rodiklių nustatymo esmė – iš bet kurios 
pramoninio proceso dalies gaunamų duo-
menų automatizuotas rinkimas ir analizė. 
Analizuojant duomenų dėsningumus, galima 
nustatyti tam tikrų gamyklos padalinių 
energijos sąnaudas ir darbo efektyvumą, o 
tai leidžia nustatyti, kur vyksta nereikalingas 
išteklių švaistymas ir užsibrėžti vartojimo bei 
sistemos efektyvumo planinius rodiklius.

Matavimai – neatsiejama šio proceso 
dalis: duomenų teisingumas yra paremtas 
tinkamu matavimu ir vertinimu. Be to, didelę 
šių matavimų dalį paprastai sudaro srautų 
matavimai.

Dauguma pramonės gamyklų veikia 
naudodamos suspaustą orą ir garus – jie 
reikalingi pavaroms, įrenginiams ir mašinoms, 
šildymo energijai perduoti, komponentams 
sterilizuoti ir valyti. Nors ir pripažįstame, 
kad elektros energija yra pagrindinis šaltinis, 
tik retai kada susimąstome, kad tos kitos 
sistemos irgi eikvoja daug energijos ir 
dirba netaupiai (neretai galima atsekti 
iki pat elektros energijos sąnaudų; pvz., 
suspausto oro naudojimas = kiek elektros 
energijos suvar toja oro kompresorius). 
Pavyzdžiui, autorius iš patirties teigia, kad 
75 proc. kompresoriaus sąnaudų sudaro 
būtent elektros energijos sąnaudos, nors 
net iki 40 proc. kompresoriaus pagaminamo 
suspausto oro iš tikrųjų prarandama arba 
iššvaistoma paskirstymo sistemoje arba 
procese. Kompresorius, kuris pagamina 
vieną papildomą slėgio barą paskirstymo 
sistemai nuo slėgio kritimo apsaugoti, 
gali lemti 6–7 proc. per dideles energijos 
sąnaudas.

Susimąstykime, kaip dažnai tenka matyti 
iš vamzdynų, jungčių, kondensato trapų ir 
net matavimo taškų besiveržiančius garus. 
Nors apsauginės išleidžiamosios sistemos, 
be abejonės, yra labai svarbios, toks garų 
švaistymas virsta nereikalingais energijos 
nuostoliais.

Teisingi matavimai leidžia nustatyti ir 
sutvarkyti minėtus trūkumus.

dUJų SraUtO mataVimO 
SUnkUmai
Skysčio srautas – labiau įprastas 

ir paplitęs proceso ver tinimas nei dujų 
srauto matavimai. Atitinkamai ir skysčio 
srautų matavimo technologija yra gerai 
žinoma, turbūt kur kas geriau nei dujų. 
Dėl to į subtilius skysčio (nesuslegiamo 
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skysčio) ir dujų (suslegiamo skysčio) 
srautų matavimų skir tumus neretai žiūrima 
pro pirštus.

Pavyzdžiui, reikšmingesniu rodikliu su 
tam tikromis išimtimis laikoma srauto masė 
(kg/h), o ne tūris (m3/h). Dažniausiai kalbant 
apie nesuslegiamus skysčius, keičiantis 
proceso slėgiui ir temperatūrai skysčio 
tankis reikšmingai nepakinta, todėl skysčio 
srauto matavimus dažniausiai galima atlikti 
tūriniais srauto matuokliais, kurie kainuoja 
pigiau nei tikrosios masės srauto matuokliai, o 
srautmačio išvestį galima koreguoti atitinkamai 
atsižvelgiant į skysčio tankį (srauto masė = 
srauto tūris × tankis).

Neretai tokio paties požiūrio laikomasi ir 
suslegiamų dujų atžvilgiu. Vis dėlto keičiantis 
proceso slėgiui ir temperatūrai, jų tankis 
pasikeičia reikšmingai. Net ir tie procesai, kurie 
pasižymi vadinamosiomis pastoviomis slėgio 
ir temperatūros sąlygomis (konstanta), yra 
pažeidžiami, kai temperatūra pakinta vos keliais 
laipsniais, o slėgis – vos keliais milibarais: to 
pakanka rodmenų tikslumui pakenkti. Šios 
problemos sprendimas paprastas: srautmačiu 
turi būti matuojama pratekančio srauto masė 
– tiesiogiai arba pagal srauto tūrį, temperatūrą 
ir slėgį, tada remiantis šiais duomenimis reikia 
apskaičiuoti pratekančio srauto masę, antraip 
nepavyks išvengti klaidų. 

Dauguma sistemų nepasiteisina būtent 
dėl to, kad neatsižvelgiama į šiuos funda-
mentaliosios fizikos aspektus, apibūdinančius 
procesą.

Ypač svarbus srautmačio pasirinkimas. 
Nemažai vartotojų pakliūna į spąstus ma-
nydami, kad brangesnis matavimo prietaisas 
besąlygiškai garantuoja matavimo tikslumą 
ir visas pageidaujamas eksploatacines 
charakteristikas. Deja, dažnai būna kitaip; 
netinkamai parinkti ir neteisingai sumontuoti 
net ir patys brangiausi srauto matuokliai gali 
veikti kur kas blogiau nei gerokai pigesni. Be 
to, dėl daugumos srautmačių sistemų slėgis 
reikšmingai krinta, o kuo didesnis slėgio 
kritimas, tuo daugiau energijos prarandama.

Kiekvienu atveju būtina įvertinti, kam ir 
kaip numatoma naudoti srautmatį, žinoma, 
pirmiausiai atsižvelgiant į tokius dalykus 
kaip pageidaujamas matavimo diapazonas 
(ribos), proceso slėgio ir temperatūros vertė 
ir pastovumas, priimtinas slėgio kritimas, 
vartotojo lūkesčiai dėl matavimo ir pan.

SlėGiO mataVimO 
tecHnOlOGiJOS
Skysčių ir dujų srautams matuoti 

yra sukur ta nemažai srauto matavimo 
technologijų, todėl, renkantis tinkamą 
srautmatį, priimti teisingą sprendimą neretai 
būna ne taip jau ir paprasta. Šiame skyriuje 
trumpai apžvelgiami geriausiai žinomų ir 
energijos valdymo sistemose (skir tose 
vandens, oro, gamtinių dujų, naf tos, 
anglies dioksido ir garų srautams matuoti) 
dažniausiai taikomų srauto matavimo 
principų pranašumai ir trūkumai. Čia aptarti 
toli gražu ne visi įmanomi srauto matuoklių 
tipai; kai kurie liko tiesiog nepaminėti, 
pavyzdžiui, tūriniai, veikiantys kintamo 
ploto principu, ultragarso, turbininiai ir 
kitokie srauto matuokliai.

Kiekvienas veikimo principas turi savo 
pranašumų ir trūkumų, į kuriuos būtina 
atsižvelgti ir įver tinti pagal numatomą 
naudojimo paskirtį, nepamirštant ir lūkes-
čių dėl eksploatacinių savybių, ypač tada, 
kai dažniausiai numatoma to paties skysčio 
srautą matuoti ne vienu būdu. Primygtinai 
rekomenduojame skaitytojams prieš perkant 
pasitarti su srautmačių gamintojais.

SūkUriniai SraUtmačiai
Tinka garų, dujų ir skysčių srautams 

matuoti.
 Pranašumai

Labai patikimas matavimas, tinka • 
drėgnų ir nešvarių dujų srautams 
matuoti.
Geras matavimo diapazonas (ribos) • 
ir tipinis sumažinimo santykis 
(maksimalaus srauto santykis su 
minimaliu) nuo 20 iki 1 dujoms 
(30 : 1 skysčiams).
Tikslus. Paprastai < 1,7 % • 
išmatuoto dydžio tūrinio srauto 
matavimo atveju.

Trūkumai
Netinka mažiems srautams matuoti.• 
Srauto diapazonas griežtai • 
susietas su Reinoldso skaičiumi, 
o tai reiškia, kad skysčio tankis 
ir klampumas (o dujų ir garų – 
slėgis ir temperatūra) ir matuoklio 
linijos dydis yra neatsiejami. Iš 
tikrųjų srautmačių dydžiai skiriasi 
priklausomai nuo pagrindinio 
vamzdžio dydžio. Taip gaunami 
reikiami srauto diapazonų reikšmių 
pokyčiai pagal sumontuotą 
vamzdyną, kad atitiktų vamzdžio 
skersmenį. Visai neseniai kai kurie 
gamintojai skersmens keitimo 
galimybę įdiegė srautmačio korpuso 
viduje; tai labai supaprastino 
montavimo darbus.
Brangūs, jei naudojami didelėse • 
linijose.
Taikomas tūrinis matavimo • 
principas – paprastai energijos 
valdymo sistemose dujų ir garų 
srautų greičiai turi būti matuojami 
ir išreiškiami pagal masę, todėl 
taikant tūrinį matavimo principą, 
naudojant išmatuotos proceso 
temperatūros ir slėgio vertes 
atsiranda papildomo signalo 
apdorojimo poreikis. (Kai kurie 
gamintojai į pačius srautmačius 
įmontuoja temperatūros ir (arba) 
slėgio matuoklius bei skaičiuokles, 
todėl srautmatis išveda srauto 
greitį, išreikštą masės vienetais.)
Matavimo linijoje neišvengiama • 
vidutinių slėgio kritimų.
Dvikryptis srauto matavimas • 
neįmanomas.

koriolio principu veikiantys 
srautmačiai

Tinka dujų ir skysčių srautams matuoti

Pranašumai
Paprastai patys tiksliausi (taip pat • 
žr. Trūkumus).
Tikslumas skysčiuose: ± 0,1% • 
±((nulio taško stabilumas / 
matuojama reikšmė) x 100)%
Tikslumas dujų srautuose: ± • 
0,35% ±((nulio taško stabilumas / 
matuojama reikšmė) x 100)%
Netinkamas sumontavimas ir srauto • 1 pav. 
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trikdžiai neturi jokios įtakos, bet yra 
kelios išimtys.
Tiesioginė srauto masės išvestis – • 
skysčio sudėtis niekaip neturi įtakos.
Galimas dvikryptis srauto matavimas.• 
Dar galima matuoti skysčių tankį, • 
klampumą ir tūrį.

Trūkumai
Patys brangiausi, ypač jei • 
montuojami didesnėse linijose.
Didelis slėgio kritimas.• 
Matuojant skysčius, įtakos gali • 
turėti su srove atneštos dujos ir 
kietosios dalelės.
Matuojant dujas, įtakos gali turėti • 
kondensatas ir kietosios dalelės.
Dujų matavimo charakteristikos • 
labai priklauso nuo dujų tankio, 
todėl kai slėgis mažas (< 3 barai), 
matuoti tampa sudėtinga.

Pritaikymas
Skirti skysčių ir dujų srauto masei • 
matuoti tiesiogiai, pvz., kuro, 
alyvos, gamtinių, suskystintų arba 
techninių dujų.
Nominalusis skersmuo: nuo DN1 • 
iki 250.
Proceso slėgis: ne daugiau kaip • 
350 barų.
Temperatūra: nuo –50 iki +350 • °C.

diferencinio slėgio srautmačiai
Tinka dujų, skysčių ir garų srautams 

matuoti.

Pranašumai
Tinka pačių įvairiausių skysčių • 
srautams matuoti net kraštutinėmis 
proceso sąlygomis.
Atsižvelgiant į pagrindinį daviklio • 
tipą (pvz., su pagalbiniu vožtuvu, 

vamzdelis, anga, plokštelė), 
diferencinio slėgio daviklius galima 
montuoti labai skir tingų dydžių 
vamzdžiuose – nuo kelių milimetrų 
iki kelių metrų skersmens, įskaitant 
ir kanalus.
Galima naudoti drėgnų ir nešvarių • 
dujų srautams matuoti (būtina imtis 
atsargumo priemonių).
Srauto greitį galima matuoti pagal • 
masę arba pagal tūrį.
Labiausiai paplitęs matavimo • 
principas, todėl gausiai aprašytas, 
nesunku rasti informatyvių 
dokumentų.
Galimas dvikryptis srauto • 
matavimas.

Trūkumai
Jei dujų srautą reikia išmatuoti • 
itin tiksliai, būtinai reikalingas ir 
proceso temperatūros bei slėgio 
matavimas tikruoju laiku, reikalingas 
skaičiavimo prietaisas, kuris iš 
trijų pirminių išmatuotų dydžių 
išskaičiuotų srautą; atitinkamai 
tai lemia sudėtingą srautmačio 
montavimą ir konfigūravimą.
Ribotas sumažinimo santykis – nuo • 
3 iki 5:1.
Garus matuoti reikia itin atsargiai • 
(pvz., naudoti kondensato surinkimo 
indus, instaliuoti impulsinius 
vamzdelius).

Pritaikymas
Universalūs dujų, garų ir skysčių • 
srautų matuokliai.
Nominalusis skersmuo: nuo DN10 • 
iki > 2 000.

Proceso slėgis: ne daugiau kaip • 
400 barų.
Temperatūra: nuo –200 iki • 
+1 000 °C.

terminiai srautmačiai
Tinka dujų srautams matuoti.

Pranašumai
Didelis matavimo verčių diapazonas • 
(sumažinimas paprastai siekia 
100:1).
Galima matuoti ir esant labai • 
silpnam srautui (pvz., nuotėkio 
srautus).
Labai mažas slėgio kritimas.• 
Platus vamzdžių skersmens • 
diapazonas – nuo DN15 iki DN000, 
įskaitant ir stačiakampius kanalus.
Tiesioginė srauto masės išvestis.• 

Trūkumai
Kondensatas ir nešvarumų dalelės • 
veikia kalibravimą.
Montuoti reikia ypač atidžiai • 
ir atsargiai, nes šilumos 
pasiskirstymo principas yra pats 
jautriausias srauto trukdžiams.

Pritaikymas
Skirti dujų srauto masei matuoti • 
tiesiogiai, pvz., oro, suspausto oro, 
švarių dujų (Ar, O, N, CO2) arba 
gamtinių dujų.
Nominalusis skersmuo: nuo DN15 • 
iki 1 500.
Proceso slėgis: ne daugiau kaip 40 • 
barų.
Temperatūra: nuo –40 iki +130 • °C.

magnetiniai srautmačiai
Tinka skysčių srautams matuoti.

3 pav.

2 pav.

4 pav.
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Pranašumai
Nėra slėgio praradimo.• 
Nėra judančių dalių.• 
Dvikryptis matavimas.• 
Paprastai ir lengvai valomas.• 
Klampumo, tankio ir temperatūros • 
pokyčiai neturi jokios įtakos 
matavimams.
Galima matuoti srautus nuo visiškai • 
švaraus skysčio iki srutų.
Tinka, kai srautas yra nedidelis – • 
nuo < 0,1 iki paprastai 10 m/s.
Galima rinktis įvairių skersmenų – • 
nuo 2 mm iki 2 m.

Trūkumai
Tinka tik elektrai laidžių skysčių • 
srautams matuoti.
Dėl medžiagos ribojama maksimali • 
temperatūra.
Elektrai laidi arba nelaidi danga • 
turi įtakos eksploatacinėms 
charakteristikoms.

Pritaikymas
Skirti visų elektrai laidžių skysčių, • 
pvz., aušinamojo vandens, karšto 
vandens arba druskos tirpalų, 
srautams matuoti pagal tūrį.
Nominalusis skersmuo: nuo DN2 iki • 
2000.
Proceso slėgis: ne daugiau kaip 40 • 
barų.
Temperatūra: nuo –40 iki +180 • °C.

Ultragarsiniai srautmačiai
Tinka skysčių srautams matuoti.

Taikant ultragarsinį matavimo metodą, 
srauto matavimus galima atlikti labai tiksliai 
ir nepriklausomai nuo to, ar skystis yra 
laidus elektrai, ar ne. Šis metodas idealiai 

tinka karšto ir šalto vandens bei vandens, iš 
kurio pašalinti mineralai, srautams matuoti. 
Kilnojamąją daviklio veržlę galima užveržti 
iš išorės tiesiai ant vamzdžių. 

Pranašumai
Taupus srauto matavimo būdas.• 
Idealiai tinka, kai sistemą tenka • 
perdaryti nesutrikdant proceso, 
pvz., norint patikrinti esamus 
srautmačius arba srautui matuoti tik 
laikinai.
Vamzdžio skerspjūvis lieka laisvas, • 
neprarandamas slėgis.
Neveikia proceso slėgis.• 
Galima derinti su srauto • 
kompiuteriais arba temperatūros 
davikliais (energetikoje).

Pritaikymas
Skirti visų rūšių skysčių srautams • 
matuoti pagal tūrį, pvz., į katilą 
tiekiamo vandens, aušinimui 
naudojamo vandens, karšto 
vandens arba vandens, iš kurio 
pašalinti mineralai.
Tinka naudoti garsui laidžiuose • 
vamzdynuose, homogeniškų 
skysčių srautams matuoti.
Nominalusis skersmuo: nuo DN15 • 
iki 4000.
Temperatūra: nuo –40 iki +170 • °C.

Savirašiai ir srauto kompiuteriai
Universalus srauto ir energijos kompiu-

teris – geriausias pasirinkimas siekiant kuo 
tiksliau apskaičiuoti proceso parametrus 
(tankį, kompresiškumą) atliekant dujų, garų 
ir skysčių srautų matavimus. Šiuo metu 
ypač populiarūs popieriaus nenaudojantys 
savirašiai. Jie naudojami duomenims realiu 
laiku registruoti, stebėti ir saugoti tiek 
savirašio atmintyje, tiek nuotoliniu būdu 
serveryje.

Pranašumai

(Srauto kompiuteriai)

Tinka dujų, skysčių, garų ir vandens • 
srautams matuoti.
Gaunami tikslūs rodmenys, išreikšti • 
britų terminiais vienetais (BTU) ar 
kitais energijos matavimo vienetais, 
parodantys, kiek energijos 
sunaudojama iš tikrųjų.
Skaičiavimai – labai tikslūs; • 
atliekami remiantis lygtimis ir/arba 
atmintyje saugomomis lentelėmis 
su duomenimis apie medžiagas.
Galima montuoti visose srautų • 
matavimo sistemose (sūkurinėse, 
turbininėse, magnetinėse, 
diferencinio slėgio ir kt.).

Pranašumai

(Grafiniai savirašiai)

Duomenys saugomi ir laikomi • 
kompaktiškoje atminties kortelėje, 
kurią galima apsaugoti užraktu; 
nereikia popieriaus.
„Ethernet“ sąsaja ir „Webserver“ • 
funkcija.
Avariniai pranešimai elektroninio • 
pašto žinutėmis ir/arba relinių 
išvesčių aktyvinimas. 

Išvados
Daugelyje pramonės įmonių efektyvus 

energijos valdymas yra įmanomas tik nuolat 
ir automatizuotai atliekant energijos stebėseną 
ir neapsiribojant vien tik elektros energijos 
sistemos apskaita. Siekiant užkirsti kelią 
nereikalingam energijos švaistymui įmonėje, 
labai svarbu teisingai parinkti srautmatį. Garų 
ir suspausto oro srautų matavimai – lemiamos 
reikšmės turintis elementas galutinio produkto 
savikainai ir įmonės sąnaudoms.

5 pav.

6 pav.

7 pav.
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Endress + Hauser siūlomi produktai

Lygio matuokliai

Talpuminiai (RF)• 
Laiduminiai• 
Mechaniniai • 
Vibraciniai• 
Ultragarso• 
Radarai• 
Radarai su strypu  • 
(TDR)
Hidrostatiniai• 

Slėgio matuokliai

Statinis / • 
Absoliutinis
Diferencinio  • 
slėgio
Hidrostatiniai• 

Srauto matuokliai

Elektromagnetiniai• 
Sūkuriniai • 
Koriolio srauto  • 
masės srautmačiai
Ultragarso• 
Atvirojo kanalo• 
Diferencinio slėgio srautmačiai• 
Terminiai• 

Temperatūros matuokliai

Temperatūros  • 
keitikliai
RTD,  • 
termoporos
Jutikliai• 

Skysčių analizės prietaisai

Laiduminiai• 
pH / ORP• 
Chloro • 
Ištirpusio deguonies• 
Drumstumo• 
Cheminiai analizatoriai• 
Nitratų, organinių • 
medžiagų davikliai
Dumblo lygio matuokliai• 
Mėginių ėmejai• 

Savirašiai / srauto kompiuteriai

Popieriaus  • 
nenaudojantys  
savirašiai
Grafinis duomenų  • 
atvaizdavimas
Duomenų išsaugojimas pagal • 
tarptautinius saugos standartus
Dujų, garų ir energijos srauto • 
kompiuteriai
Indikatoriai• 
Aktyvieji barjerai• 
Maitinimo šaltiniai• 

Sprendimai

Bevielio tinklo  • 
sistemos
Žaliavų sandėlio  • 
valdymas
Energijos monitoringas• 
Talpų lygio monitoringas naftos • 
produktų terminaluose
Gamyklos el. dalies įrenginių • 
turto valdymas W@M
Skysto kuro priėmimo / • 
atkrovimo FMS sistemos
Nuotekų valyklų darbo • 
optimizavimas

Paslaugos

Paleidimas ir derinimas• 
Apmokymas• 
Kalibravimas• 
Aptarnavimo sutartys• 
Instaliuotų prietaisų  • 
auditas

Daugiau informacijos:
UAB „Endress+Hauser (Baltic)“
Europos pr. 50. 46366 Kaunas
Tel:  (8 37) 26 94 44, 40 84 04
Faks.:  (8 37) 33 54 88
El. paštas: info@lt.endress.com
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that are not used on urgent basis/

Biokuras ir lietuvos energetika 5–7
V. Lukoševičius / Biofuel and Lithuanian energy sector /

efektyvesnis ir ekologiškesnis biokuro panaudojimas  8–9
A. Jazdauskas / More efficient and more ecological use of biofuel / 

Žalioji investavimo achema – reali finansinė parama lietuvos ūkiui  
įgyvendinant kioto protokolo susitarimą  10–12
M. Nagevičius, I. Valuntienė / Green investment scheme – realistic financial support  
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aB „panevėžio energija“ modernizuos šilumos trasas kėdainiuose 12
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asmenims.
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• Dalyvauja kuriant šalyje skaidrią ir veiksmingą elektros rinką, kuri užtikrintų efektyvią ir sąžiningą konkurencinę aplinką 
tarp energijos gamintojų, tiekėjų ir importuotojų;
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verslą;
• Propaguoja ir skatina diegti pažangias elektros energijos gamybos bei tiekimo technologijas, sąlygojančias energijos 
gamybos ir jos tiekimo efektyvumo didinimą bei savikainos mažinimą, platesnį įvairesnių rūšių kuro (medienos, jos granulių, 
buitinių atliekų, kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių) panaudojimą energijos gamybai;
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ir racionalaus vartotojų aprūpinimo elektros energija klausimus;
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