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ĮVADAS

Tyrimo objektas – aprūpinimo šiluma

sistemų darbo režimų optimalaus valdymo

ir automatinio reguliavimo visose

grandyse probleminių klausimų, įdiegus

šiuolaikines technologijas ir įrangą,

energinio efektyvumo analizė ir tyrimai,

autorių siūlomi aprūpinimo šiluma sistemų

darbo režimų valdymo matematiniai

modeliai bei jų praktinio taikymo

rekomedacijos.



Aktualumas ir taikymo perspektyvos

Aprūpinimo šiluma sistemos energinis efektyvumas tiesiogiai susijęs su

optimalių šilumnešio parametrų visose grandyse nustatymu, įvertinus:

• esamas ir perspektyvines šilumos apkrovas ir vartojimo režimus renovuojant

pastatus ir jų inžinerines sistemas;

• esamą ir perspektyvinį šilumos perdavimo tinklo vamzdynų pralaidumą;

• pastatų šilumos vartojimo reguliavimo, nepriklausomai nuo režimo šilumos

perdavimo tinkle, galimybes;

• šilumos šaltinių galimybes reguliuoti tiekimos šilumos ir šilumnešio srautą

pagal šilumos vartojimo režimą;

• termofikacinių elektrinių bei kogeneracijos įrenginių efektyviausią darbo

režimą;

• šilumnešio cirkuliavimui naudojamos elektros energijos sąnaudų

minimizavimo galimybes;

• šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinklo vamzdynuose minimizavimo

galimybes.

ĮVADAS



Aprūpinimo šiluma sistemų darbo režimą reglamentuojantys teisės aktai

nustato, kad:

• šilumnešio parametrų grafikas yra šilumnešio temperatūros, srauto,

slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens

vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros;

• šilumos tiekėjas privalo šilumnešio parametrų grafikus suderinti su VEI

ir Savivaldybe, pateikti pastato savininkui (valdytojui) arba prižiūrėtojui,

palaikyti apskaičiuotus (leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni

kaip +/- 5 %) tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastariesiems

išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar

teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią;

• pastato savininkas (valdytojas) ir prižiūrėtojas privalo užtikrinti HN

nustatytą patalpų ir karšto vandens temperatūras, siekti, kad išnaudojant

visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir

karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir

racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus.

ĮVADAS



Aprūpinimo šiluma sistemų darbo režimą reglamentuojantys teisės aktai

šiuo metu nereglamentuoja metodų (rekomendacijų) kaip turi būti sudaroma

šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio skaičiuojamoji (projektinė, optimali,

energiškai efektyvi ir pan) priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto

vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros, kuriais

vadovaujantis šilumos tiekėjas privalėtų sudaryti šilumnešio parametrų

grafikus iki įvado, o VEI ir Savivaldybės pareigūnai galėtų juos vertinti ir

suderinti bei pastato savininkas (valdytojas) ir prižiūrėtojas jais

vadovaujantis galėtų sudaryti šilumnešio parametrų grafikus vidaus

sistemose, atitinkančius ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto

vandens vartojimo reikalavimus.

Autorių atlikti aprūpinimo šiluma sistemų darbo režimų optimalaus

valdymo ir automatinio reguliavimo visose grandyse probleminių klausimų,

įdiegus šiuolaikines technologijas ir įrangą, energinio efektyvumo analizė ir

tyrimai, bei teikiami aprūpinimo šiluma sistemų darbo režimų valdymo

matematiniai modeliai, gali būti siūlomi kompetetingoms institucijoms,

rengiant ir tvirtinant atitnkamus darbo režimą reglamentuojančius metodus

(rekomendacijas).

ĮVADAS



Aprūpinimo šiluma sistemos technologinių procesų darbo režimo 

valdymo schema
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1 - šilumos šaltinis; 2 - magistraliniai vamzdynai; 3 – IŠP; 4 – KV vamzdynai; 5 – vartotojo įvadas; 6 –

šildymo sistema; 7 – šildymo sistemos dalis iki šildomos patalpos; 8 – šildymo prietaisas; 9 – šildoma

patalpa; Pg, gg - garo slėgis ir srautas, gv - vandens srautas; t1, t2, t3, g1, g2, g3 - šilumnešio temperatūros ir

srautai atskirose sistemos dalyse; tap - aplinkos temperatūra; tkv, gkv - karšto vandens temperatūra ir vandens

srautas; R – saulės radiacijos intensyvumas; v – vėjo greitis; tv - apšildomos patalpos temperatūra; tiš – išorės

lauko oro temperatūra; Qb - buitiniai šilumos išsiskyrimai; Qš - šildymo sistemos atiduotas šilumos kiekis.



Šiuolaikinio IŠP kokybinio šilumos srautų valdymo principinė schema



Tipinis aprūpinimo šiluma sistemos darbo režimas 

(kokybinis reguliavimo principas)
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Tipinis aprūpinimo šiluma sistemos darbo režimas 

(kiekybinio reguliavimo principas)
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Aprūpinimo šiluma sistemos temperatūrinio darbo režimo optimizavimo 

prielaidos pasikeitus šilumos vartotojų projektinėms apkrovoms
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Valdiklio pagalba realizuojama tiekiamo šilumnešio į šildymo

prietaisus temperatūros trikdžio kompensavimo automatinio

reguliavimo sistema, kuomet valdiklis matuoja lauko oro

temperatūrą ir tiekiamo į šildymo prietaisus šilumnešio

temperatūrą, ir atitinkamai keičia šildančio šilumnešio srautą,

kad visą laiką būtų išlaikytas santykis tarp lauko oro

temperatūros ir tiekiamo į šildymo prietaisus šilumnešio

temperatūros pagal iš anksto nustatytą priklausomybę;

Projektinis tiekiamo į šildymo sistemą šilumnešio

temperatūrinis režimas, priklausomai nuo lauko oro

temperatūros sudaromas atitinkamai keičiant valdiklio

nustatymus.

IŠP kokybinio šilumos srauto valdymo šildymui tipinė automatinio 

reguliavimo sistema



Optimalaus šildymo sistemos darbo režimo sudarymo valdiklyje 

prielaidos ir būdai, kuomet renovavus statinio atitvaras nepakeičiama 

šildymo sistemos galia
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Optimalaus šildymo sistemos darbo režimo sudarymo valdiklyje 

prielaidos ir būdai, dėl natūralios konvekcijos

Daugelis gaminamų valdiklių, naudojant trikdžio

kompensavimo ARS (plačiausia taikomą), gali realizuoti tik

tiesinę priklausomybę tarp lauko oro ir tiekiamo šilumnešio

temperatūrų, tuo tarpu dėl natūralios konvekcijos šį

priklausomybė yra netiesinė.

Valdikliai yra derinami tik keičiant nustatomą, pagal poreikius,

(paprastai eksperimento būdu prie tam tikrų atsitiktinių lauko

oro temperatūrų) lauko oro ir tiekiamo šilumnešio temperatūrų

santykio (tiesinę) priklausomybę.

Tai sudaro prielaidas, kad tam tikruose lauko oro temperatūrų

diapazonuose neužtikrinama reikiama patalpų oro temperatūra.



Optimalaus šildymo sistemos darbo režimo sudarymo valdiklyje 

prielaidos ir būdai, dėl natūralios konvekcijos



Ši problema gali būti sprendžiama:

•jei yra numatytos tokios techninės galimybės
valdyklyje, skaidyti reguliavimo kreivę į lauko oro
temperatūrų sektorius taip, kad kiekviename sektoriuje
valdiklio reguliavimo tiesė būtų galimai artimesnė
skaičiuojamajai;

•taikyti grįžtamojo ryšio arba kombinuoto tipo ARS;

•naudoti nuotolinio valdymo sistemas ir jų pagalba pagal
lauko oro temperatūrą koreguoti valdiklio parametrus;

•įvesti papildomą modulį, realizuojantį valdiklyje
(programinė įranga) ar jo lauko oro temperatūros
matavimo įvade (autorių siūlomas modulis) lauko oro
temperatūros ir tiekiamo į šildymo sistemas šilumnešio
temperatūros skaičiuojamąją priklausomybę

Optimalaus šildymo sistemos darbo režimo sudarymo valdiklyje 

prielaidos ir būdai, dėl natūralios konvekcijos



Valdikliui pagal lauko oro temperatūrą palaikant tiekiamo į

šildymo sistemą skaičiuojamąją šilumnešio temperatūrą dėl

šiluminės inercijos pereinamųjų procesų metu nebus

užtikrinama pastovi patalpų vidaus oro temperatūra. Norint

pašalinti šią problemą būtina įvertinti atitvarų šilumos

inerciją.

Tuo tikslu siūloma įvesti projektinės lauko oro temperatūros

sąvoką, kuri nuo faktinės momentinės lauko oro

temperatūros realiame laike skirtusi tokiu nestacionaraus

proceso dėsningumu, kokiu vyksta nestacionarūs šilumos

mainai per išorės atitvaras tarp patalpos ir lauko oro

temperatūrų.

Optimalaus šildymo sistemos darbo režimo sudarymo valdiklyje 

prielaidos ir būdai, dėl atitvarų šilumos inercijos



Projektinės lauko oro temperatūros, įvertinus atitvarų šilumos 

inerciją, skaičiavimo matematinis modelis yra toks:

Čia:  

t‘e– menama lauko oro temperatūra, kurios kitimo laiko atžvilgiu dėsningumas pakitus

te atitinka T3 kitimo dėsningumą ir yra lygi te pasibaigus pereinamajam procesui;

 – pastato įstiklinimo (langų) ir infiltracijos plotų sumos santykis su jo bendru išorės

atitvarų plotu.

T‘e ir T“e, - koeficientai atitinkamai nusakantys didelės šiluminės talpos atitvarų (sienų,

stogo) ir mažos šiluminės talpos atitvarų (langų, infiltracijos) šiluminę

inerciją, skaičiuojami pagal formulę:

Projektinės lauko oro temperatūros matematinis modelis
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Čia:

αsnl.e – lauko atitvarų išorinio paviršiaus šilumos atidavimo 

koeficientas;

R – lauko atitvarų šiluminė varža  [m2C/W];

C – lauko atitvarų šilumos imlumo koeficientas [J/(m2C)].

Lauko atitvarų šiluminė varža ir šilumos imlumo koeficientas 
skaičiuojami pagal šias formules:

Čia: 

– atitvaros storis, m;    – atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, 
W/(mC);   – atitvaros medžiagos tankis, kg/m3;   – atitvaros 
medžiagos šilumos imlumo koeficientas, J/(kgC).

Projektinės lauko oro temperatūros matematinis modelis
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Projektinės lauko oro temperatūros matematinis modelis

Šilumnešio, tiekiamo į šildymo sistemą, temperatūros reguliavimo

procesui, pagal šilumos tiekimo reguliavimo grafiką stacionariose

sąlygose, valdyti, įvertinus atitvėrių šiluminę inerciją, būtų galima gavus

diferencialinių lygčių sprendinius realiame laike, t.y esant bet kokiam ΔtI

pokyčio pobūdžiui (šuoliškam, harmoningų svyravimų), gauti Δt1()

atitinkamam šilumos tiekimo ir šildymo sistemos darbo periodui.

Tačiau šiuolaikinių valdiklių skaičiuoklėms, toks uždavinys yra

neįveikiamas.

Siūloma skaidyti tolydinį lauko oro temperatūros kitimo procesą į

vienetinius šuolinius pokyčius ir pasinaudoti diferencialinių lygčių

sprendiniu, esant tokiam pokyčiui. Jo išraiška yra tokia:

Valdiklyje pagal tokią išraišką būtų atliekami Δt1() skaičiavimai,

kiekvienai atitvėrių grupei ir kiekvienam faktiniam ΔtI bei realiame laike

sumuojant visus įvykusius atitinkamu darbo periodu pokyčius.
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Bendro sprendinio matematinis modelis yra toks:

čia:

Projektinės lauko oro temperaūros matematinis modelis
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Skaičiavimo pavyzdžio rezultatai

Projektinės lauko oro temperaūros matematinis modelio skaičiavimo 

pavyzdžio rezultatai



Projektinės lauko oro temperaūros matematinis modelio skaičiavimo 

pavyzdžio rezultatai



ĮŠP kokybinio šilumos srauto valdymo šildymui tobulinimo pasiūlymų 

taikymo praktikoje prielaidos

 

Temperatūros jutiklis Valdiklis 
(plius skaičiuojamosios t3 

sprendinys) 

Šildymo sistemos valdymo 

prietaisai 
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Temperatūros jutiklis 

 

Dif. lygčių sprendimo 

modulis 

(plius skaičiuojamosios 

t3 sprendinys) 

 

Valdiklis 
 

Šildymo sistemos 

valdymo prietaisai 

Papildomo modulio, realizuojančio valdiklyje (programinė įranga) ar jo

lauko oro temperatūros matavimo įvade (autorių siūlomas modulis)

lauko oro temperatūros ir tiekiamo į šildymo sistemas šilumnešio

temperatūros skaičiuojamąją priklausomybę bei įvertinančio pastato

atitvėrių šiluminę inerciją (dif. lygčių sprendinio pagrindu), blokinė

schema



ĮŠP kokybinio šilumos srauto valdymo šildymui tobulinimo pasiūlymų 

taikymo praktikoje prielaidos

Dif. lygčių sprendinio ir 

skaičiuojamosios temperatūros 

įvertinimo modulis



IŠVADOS

Siekiant efektyvaus šilumos vartojimo ir tinkamo
mikroklimato sąlygų užtikrinimo patalpose, šildymo
sistemų darbo režimo reguliavimo procese turėtų būti:

• įvertintas pastato šiluminis inertiškumas;

• įvertinta skaičiuojamoji (dėl natūralios konvekcijos
šilumos mainų prosesų šildymo prietaiso aplinkoje
ypatumų) tiekiamo šilumnešio ir lauko oro
temperatūrų priklausomybė

Šiame darbe pateikiamas optimalių skaičiuojamųjų
šilumnešio parametrų nustatymo ir apskaičiavimo
matematinis modelis ir praktinio taikymo
rekomendacijos sudaro prielaidas didinti aprūpinimo
šiluma sistemų efektyvumą.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


