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Ilgalaikis regioninis elektros tiekimo sutrikimas



Magistralinių vamzdynų dideli ir lygiagretūs
plyšimai



Netinkamas CAŠ sektoriaus reguliavimas ir
kainodara, dėl ko nevyktų savalaikis įrenginių
parko atnaujinimas, nebūtų užtikrinta kokybiška
eksploatacija ir nebūtų įgyvendintos patikimumą
užtikrinančios priemonės

Trumpalaikės rizikos faktoriai – šilumos
tiekimo nutrūkimas iki 3 val
•

Trumpalaikis elektros tiekimo nutrūkimas – perjungiama
kita elektros tiekimo grandis, paleidžiamas rezervinis elektrogeneratorius ar pan.;

•

Trumpalaikis kuro tiekimo nutrūkimas – perjungiamas kito
kuro tiekimas, užkuriamas kitas katilas ar pan.;

Neveikianti, tačiau lengvai pataisoma katilinės
įranga – suremontuojamas arba pakeičiamas sugedęs elementas;
• Žiedinės ar kitos trasos plyšimas, kai yra galimybė organizuoti
•

šilumos tiekimą kitais vamzdynais ir remonto užtrukimas nekelia didelės grėsmės;



Pan...

Ilgalaikiai rizikos faktoriai –

daugiau kaip 3 val.
(Kyla CŠT sistemos (dalių) sunaikinimo rizika dėl užšalimo)







Dujinio kuro tiekimo nutrūkimas
Kietojo kuro tiekimo (dėl vidinių ar išorinių
priežasčių) sutrikimas
Viso šilumos šaltinio neveiksnumas
Nutrūksta šilumos perdavimas magistraline trasa
Ilgalaikis regioninis elektros tiekimo nutrūkimas......

 Netechninės kilmės ilgalaikės rizikos (Streikas ir/arba lokautas, trečių
asmenų įsiveržimas ir/arba vandalizmas, gaisras, ekstremalios neprojektinės
klimatinės sąlygos, informacinių technologijų pažeidimas iš išorės, teroras..
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Vamzdynų patikimumo apibendrinimas
Bendra CŠT tinklų ilgis apie 2535 km, iš kurių apie 20 – 25 %
pakloti po 1991 metų;
•

• Pagrindinė „senųjų“ vamzdynų dalis yra paklota nuo 1968 iki 1988
metų
• Daugiausiai Lietuvoje paklota 70<DN≤150 grupės vamzdynų, jie
sudaro apie 40% viso CŠT vamzdynų ilgio

• Pagal pateiktus CŠT bendrovių duomenis jo priežiūra visumoje
atitinka normas, tačiau pačios normos ir kokybės standartai iš esmės
yra jau pasenę
• Kai kuriose CŠT bendrovėse stebimas didelis vamzdynų korozijos
greitis, t.y. jis yra apie 0,05 mm/metus ir daugiau
• Absoliutus metinis vamzdynų plyšimų skaičius didėja, bet daugiau
jų įvyksta hidraulinių bandymų metu ir mažiau eksploatacijos periode
Jei vamzdynai būtų kokybiškai eksploatuojami jų tarnavimo
laikas turėtų siekti 40-75 metų, priklausomai nuo diametro ir
kitų faktorių

Rezervinio šilumos tiekimo sąlygos
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Kas yra rezervinis šilumos tiekimas?


Kas yra rezervinis šilumos tiekimas ir kaip jis
organizuojaamas – negali būti įjungtas „mygtuku“...



Eksploatuojant šilumos tinklus turi būti užtikrintas
nepertraukiamas šilumos tiekimas vartotojams
nustatytų parametrų karštu vandeniu



Šilumos tinklų įmonė turi numatyti priemones, kurios
užtikrintų šilumos tiekimą vartotojams, siurblinių ir
atskirų magistralių ruožų gedimo atvejais...



Katilinės turi savo paskirtį CŠT sistemose, tačiau
„laukinė konkurencija“ ir NŠG statyba bet kur, tai gali
sunaikinti – mažės patikimumas

Atsparumas ilgalaikiams trikdžiams bei avarijoms
ir pasekmių kompensavimas


Šilumos šaltiniuose ir šilumos tiekimo tinklų siurblinėse naudojant
racionalias schemas



Įrengus rezervinius įrenginius



Organizavus šilumos tiekimą iš kelių šilumos šaltinių į vieną šilumos
tiekimo tinklą



Įrengus akumuliacines talpyklas



Įrengus šilumos tiekimo tinklų magistralių rezervavimą ir
sekcionavimą



Įrengus jungtis tarp atskirų šilumos tiekimo tinklo dalių arba
numačius naudoti rezervinį (stacionarųjį arba kilnojamąjį) šilumos
šaltinį ir t.t.

(ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS 12 p.)

Šilumos tiekimo režimai
• Normalus – užtikrinami įprastiniai (projektiniai)
kokybės rodikliai
• Sutrikimas (avarija) – dalinai ar nepilna apimtimi
užtikrinami parametrai. Atkuriamas šilumos
tiekimas per 4-48 valandas, (Danijoje per 4-24
val., priklausomai nuo daromos žalos )
• Ekstremali padėtis, kai vien šilumos tiekėjas
negali likviduoti situacijos (avarijos) padarinių ir
atkurti šilumos tiekimą - reikalinga išorinė
pagalba?

Įpareigojimai šilumos tiekėjui


887. Šilumos tinklų įmonė turi numatyti priemones, kurios užtikrintų šilumos tiekimą vartotojams siurblinių
ir atskirų magistralių ruožų gedimo atvejais



895. Avarijos atveju, kai nutrūksta tinklo ir pumpuojančiųjų siurblių elektros tiekimas, šilumos tinklų
įmonės turi užtikrinti šilumos tinklų ir šilumos vartotojų sistemų leistinąjį slėgį. Jei yra sąlygų, įgalinančių
viršyti šį slėgį, reikia numatyti ir įrengti specialius įtaisus, saugančius šilumos tiekimo sistemas nuo
hidrosmūgių.



1362.2. režimų operatyvinio valdymo principų efektyvumas bei priešavarinės ir režimų automatikos sistemų
funkcionavimas



1364. ilgalaikis energetikos objektų darbo režimas turi būti planuojamas charakteringiems metų
laikotarpiams (žiemos apkrovų maksimumo ir vasaros apkrovų minimumo laikotarpiams)



1365.2. šilumos šaltinių disponuojamos galios ir šilumos apkrovos prijungimų sezoninių balansų parengimas



1365.6. sujungimų schemų parengimas normaliam ir remonto režimams



1365.7. normalių, remonto ir poavarinių režimų skaičiavimai, įvertinant naujų generuojančiųjų galių ir
vartotojų įjungimą bei priešavarinės ir režimų automatikos nustatymų parametrų parinkimą



1366. ...katilinių trumpalaikis režimas turi būti planuojamas nuo vienos paros iki savaitės

Ar jie gali būti realiai vykdomi?

Užsienio šalių praktika rezervavimo srityje
Nr.

Šalis

Šilumos kainų
nustatymo
kompetencija

Ar CŠT įmonės įpareigotos
įrengti rezervinius katilus
šilumos tiekimo
užtikrinimui?

1

Baltarusija

V

Taip

Taip

Taip

2

Bulgarija

NR

Ne

Ne

Ne

3

Čekija
Danija
Estija
Islandija
Italija
Kroatija

NR
NR
NR
n/d
n/d
n/d

Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
n/d
Ne
Ne
n/d

Lenkija
Norvegija

NR
n/d

Ne
Taip

n/d
n/d

n/d
Ne

11

Slovakija

n/d

Ne

Ne

Ne

12

Slovėnija

n/d

Ne

Ne

Ne

13

Suomija
Švedija
Vokietija

R
R
R

Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne

4
5
6
7
8
9
10

14
15

Ar reglamentuota
Ar reglamentuota rezervinių
rezervinė katilų įrengimo
katilų kuro rūšis?
galia?

15

Apibendrinant užsienio šalių patirtį galima teigti, kad užsienio šalyse nėra reglamentuotos rezervinių
šilumos gamybos šaltinių reikalavimai t.y. atsakomybė paliekama šilumos tiekimo įmonėms, kad galėtų

Patikumumo užtikrinimas pagal Danijos pavyzdį


Naudojami rezerviniai (pakaitiniai) katilai ir šilumokaičiai



Didžioji šilumos perdavimo trasų dalis sujungta „žiedo“ konfigūracija



Strategiškai išdėstytots CŠT tinkle rezervinės ir pikinės katilinės, kurios
užtikrina patikimumą ir optimalų šilumos tiekimą



Didelis kiekis pikinių ir rezervinių šilumos gamybos įrenginių, kurie gali
atstoti du didžiausius šilumos gamybos įrenginius



Jungiamaja trasa sujungtos dvi didelės šilumos perdavimo bendrovės,
kurios gali padėti viena kitai avarijos atveju



Svarbiausioji uždarymo armatūra turi autonominius elektros šaltinius



Sumontuoti automatiniai vožtuvai, kurie stabdo sistemos veikimą, atsitikus
avarijai



Numatytos priemonės, kurios užtikrina sistemos saugumą dingus elektrai,
nukritus slėgiui, per daug pakilus temperatūrai, atsiradus vandens
pratekėjimui ir t.t

Patikimumo ir kokybės procedūros


77% šilumos poreikis turi būti tenkinamas, įvykus bet kuriam trikdžiui, net ir
pagrindinės jėgainės neveikimo atveju (negeneruojant 495MW)



Rezervinis tiekimas (77 %) turi būti paleistas per 2 valandas



Atliekamas rizikų vertinimas



Avarinių planų rengimas



Bendradarbiavimas su regioniniais pagalbos skyriais



Laiku numatyta techninė priežiūra



Saugumo reikalavimai/ taisyklės dirbant prie sistemos įrenginių



Darbuotojų apmokymas



Saugumo reikalavimai, neleidžiant trečiųjų asmenų patekimo į objektą.



Visos priemonės, užtikrinančios patikimą šilumos tiekimą, techninės priežiūros
sistema ir t.t. nurodomos draudimo įmonėms ir tai lemia CŠT veiklos
apsidraudimo kainą

Vamzdynų
termovizinė
nuotrauka

Vamzdynų
amžius
pagal EN
235

Svarstytini siūlymai patikimumo
didinimui


Valstybiniuose reglamentavimo aktuose suformuluojami tik svarbiausi ir
aiškūs reikalavimai patikimumui, nedetalizuojant priemonių



Licencijos siekianti CŠT bendrovė turi atitikti pasirengimą patikimumo
užtikrinimui



CŠT sistema turi būti sukomplektuota taip, kad užtikrintų patikimumo
reikalavimus, o už tai atsakingas licenciją turintis operatorius



CŠT sistemos operatorius sudaro reikiamas sutartis su NŠG ir rangovais dėl
būtinų įrenginių ir paslaugų, įrenginių ir kuro rezervo ir t.t.



Parengiamas veiksmų planas neįprastų situacijų atvejui, jį įgyvendinant
treniruojasi CŠT įmonių personalas, tikrina VEI



Būtinas priemones patikimumui palaikyti patvirtina VEI, o VKEKK reikalingas
lėšas įskaičiuoja į šilumos kainas

PAPILDOMA INFORMACIJA

Energetikos ministerijai siūloma patvirtinti

CENTRALIZUOTO APRŪPINIMO ŠILUMA PATIKIMUMO
TVARKOS APRAŠĄ


Sąvokos, apibrėžimai



Centralizuoto aprūpinimo šiluma patikimumo veiksmų planas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Patikimumo reikalavimų centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemai suvestinė;
Aprūpinimo šiluma sistemos patikimumo techninis-organizacinis auditas;
Techninių avarijų likvidavimo ir rezervinio aprūpinimo šiluma planas;
Veiksmų planas ekstremalios padėties situacijoms;
Komunikavimo ir bendradarbiavimo su atsakingomis valstybės institucijomis avarijų ir
trikdžių atveju instrukcija;
Personalo mokymo programa;
Neįprastų įvykių dokumentavimo ir visuomenės informavimo instrukcija;

Įgyvendinimo nuostatos

Kiekvienas CŠT operatorius parengia planą savo valdomam ūkiui ir jį įgyvendina

Pagrindinės nuostatos


Centralizuoto aprūpinimo šiluma patikimumas – tai šią veiklą vykdančios
įmonės turėjimas reikalingų priemonių bei resursų ir gebėjimas užtikrinti
vartotojų aprūpinimą šiluma, pagal nustatytus kokybės parametrus, sutrikus bet
kurio įrenginio darbui, nutrūkus vienos iš kuro rūšių ar elektros tiekimui ar įvykus
trikdžiui dėl vidinio ar išorinio poveikio, per nustatytą laikotarpį.



...kiekvienas šilumos tiekėjas, vykdantis šilumos tiekimo veiklą pagal jam suteiktą
licenciją, parengia ir reguliariai atnaujina Centralizuoto aprūpinimo šiluma
patikimumo veiksmų planą kuriame išnagrinėjamos rizikos ir grėsmės
galinčios sukelti šilumos tiekimo sutrikimus ar avarijas, numatomos būtinos
priemonės, kurias reikia įdiegti, kad minimizuoti riziką, ir detaliai aprašomi
veiksmai, kurių turi imtis CŠT įmonės personalas, susidarius neįprastai padėčiai
(atsitikus neįprastam įvykiui), kad būtų kuo greičiau atstatytas normalus darbo
režimas, įvykus avarijai ar aprūpinimo šiluma sutrikimui

Siūloma neįprastųjų įvykių klasifikacija
1. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sutrikimas – tai bet kurios šilumos tiekimo proceso dalies

sutrikimas, kurio trukmė nuo atsiradimo pradžios iki jo priežasčių pašalinimo ne didesnė kaip 3 val.
Gali atsirasti kokybinių rodiklių pokyčiai, nekeliantys grėsmės šilumos vartotojams ir šilumos
tiekimo sistemų funkcionalumui.
2. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos avarija - tai bet kurios šilumos tiekimo proceso dalies
funkcinių savybių praradimas, dėl kurių gali kilti grėsmė gyventojų sveikatai ar padaryta žala
aplinkai ar didelė materiali žala, ir kurių atstatymui reikia daugiau kaip 3 val. laiko. Šiuo atveju turi
būti vykdomas rezervinis šilumos tiekimas 1 priede numatytais atvejais ir sąlygomis.
3. Centralizuoto aprūpinimo šiluma trikdis – tai situacija, kai dėl

vidinių ar išorinių priežasčių
neįmanoma užtikrinti įprastinio šilumos tiekimo proceso ilgiau kaip 3 val.

4.

Ekstremali padėtis – tai situacija, kai dėl šilumos tiekimo avarijos ar trikdžių iškyla grėsmė
gyventojų saugumui ir sveikatai ar gali būti padaryta didelė materiali žala ar neigiamas poveikis
aplinkai, o šilumos tiekėjas negali paleisti rezervinio šilumos tiekimo per 3 val (?) arba atstatyti
įprastinio aprūpinimo šiluma režimo ilgiau kaip 48 val.

Pagrindinės patikimumo sąlygos, kurias privalo
užtikrinti CŠT operatorius
30a. Šilumos tiekėjas... užtikrina šilumos tiekimo įprastinį ar rezervinį
šilumos tiekimo režimą joje, tam pasitelkdamas savo valdomus arba kitais
pagrindais disponuojamus įrenginius, kuro atsargas ir kitus būtinus
resursus.
 26. Šilumos tinklų įmonė turi numatyti priemones, kurios užtikrintų
„priešužšaliminį“ šilumos tiekimą vartotojams visais gedimo atvejais.
(cirkuliacijos palaikymas).
 Rezervinis šilumos tiekimas nustatomas pagal galiojančius
reikalavaimus;
 Kai nėra aiškių patikimumo kriterijų CŠT kokybė užtikrinama kuo
skubiau atstatant įprastinį šilumos tiekimo režimą


APRŪPINIMO ŠILUMA SISTEMOS PATIKIMUMO TECHNINISORGANIZACINIS AUDITAS
Parengta Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos patikimumo audito ataskaita, kurios
išvados pristatomos savivaldybės, kurios teritorijoje veikia aprūpinimo šiluma sistema,
administracijai ir VEI.


31b. Aprūpinimo šiluma sistemos patikimumo techninis-organizacinis auditas (toliau
Patikimumo auditas) atliekamas ne rečiau kaip kas penkeri metai arba sistemoje įvykus
reikšmingiems pokyčiams ir pateikiamas Energetikos ministerijai, kaip šilumos gamybos ir
tiekimo analizės ataskaitos dalis.


32. Patikimumo audito metu nustatytas papildomų patikimumo priemonių poreikis, kad
užtikrinti teisės aktų reikalavimus, teikiamas VKEKK, kaip investicinės programos dalis, ir jų
įgyvendinimui būtinos lėšos įskaičiuojamos į reguliuojamas šilumos gamybos ir perdavimo
kainas.




Konkrečioje CAŠ sistemoje įvertinamos galimos sutrikimų, avarijų ir trikdžių rizikos.

TECHNINIŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO IR REZERVINIO
APRŪPINIMO ŠILUMA PLANAS


techninių ir organizacinių priemonių aprašas, skirtas iš anksto
pasirengti galimų avarijų ir trikdžių prevencijai, greitam aptikimui jiems įvykus,
rezerviniam aprūpinimui šiluma, avarijų sparčiam likvidavimui bei įprastinio
aprūpinimo šiluma atstatymui



40. Kiekvienos energetikos įmonės operatyvinio valdymo padalinyje turi būti
vietinė avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo instrukcija



41. Įmonėje turi būti parengtas Remontinių priemonių komplektas,
būtinas operatyviam sutrikimų ir avarijų aptikimui, lokalizavimui ir likvidavimui.



Sudėtingesnių ir didesnės apimties remonto darbų atlikimui gali būti sudaromos
skubaus remonto sutartys su išoriniais rangovais, kuriose būtų aiškiai ir
detaliai reglamentuota paslaugos teikėjo įsipareigojimai

VEIKSMŲ PLANAS EKSTREMALIOS PADĖTIES
SITUACIJOMS


Parengiamas sąrašas potencialiai galimų priežasčių,
kurios sukeltų ekstremalios padėties situaciją



47. Parengiamas aprašas veiksmų…



…kad įmonės personalas žinotų, kaip elgtis atsitikus
didelio masto avarijai ar trikdžiui, kai šilumos tiekėjas
negali atstatyti įprastinio aprūpinimo šiluma režimo ilgiau kaip 48
val. arba rezervinio daugiau kaip 3 val.

TECHNINIŲ GEDIMŲ, GAISRO IR TREČIŲ ŠALIŲ POVEIKIO
SIGNALIZAVIMO IR IDENTIFIKAVIMO APRAŠAS


turi būti įrengtos ir aprašytos priemonės, kurios padeda aptikti
sutrikimų ar avarijų vietas bei grėsmes.



Turi būti parengta darbuotojų lankymosi objektuose instrukcija



51. Turi būti sudarytos sutartys ir parengtos atitinkamos
instrukcijos saugos tarnyboms



52. Turi būti parengta ir patvirtinta tvarka, kaip priimti ir naudoti
informaciją gautą iš valstybinių organizacijų apie ekstremalaus
poveikio rizikas

KOMUNIKAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO SU ATSAKINGOMIS
VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS NEĮPRASTŲ SITUACIJŲ ATVEJU
INSTRUKCIJA


personalas turi informuoti atsakingas institucijas ir asmenis pagal
iš anksto parengtą Informavimo apie neįprastinius įvykius
instrukciją.


56. Atsiradus ilgalaikiam aprūpinimo šiluma trikdžiui ar įvykus
avarijai ir dėl to nutrūkus (ilgiau kaip 3 val.) šilumos tiekimui ar
tiekiant rezervinio šildymo paslaugą, būtina apie tai informuoti
pastatus administruojančias bendroves ar asmenis



57. Savivaldybės administracija, Valstybinė energetikos
inspekcija ir kitos tiesiogiai su CAŠ veikla susiję organizacijos
apie neįprastus įvykius informuojamos atitinkamų teisės aktų
nustatyta tvarka

PERSONALO MOKYMO PROGRAMA


57a. Turi būti parengtas sąrašas pareigybių, kurioms būtinas
neįprastų situacijų suvaldymo ir avarijų likvidavimo mokymas
ir pratybos

darbuotojai turi būti reguliariai supažindinami su Centralizuoto
aprūpinimo šiluma patikimumo veiksmų plano turiniu
 Operatyvinių darbuotojų praktinis mokymas turi būti reguliariai
pravedamas, modeliuojant praktinius galimus sutrikimus ar
avarijas konkrečiose atskirų CAŠ sistemų dalyse ar elementuose, o
taip pat imituojant bendro pobūdžio vidinius ir išorinius aprūpinimo
šiluma trikdžius.


NEĮPRASTŲ ĮVYKIŲ DOKUMENTAVIMO IR
VISUOMENĖS INFORMAVIMO INSTRUKCIJA


Visuomenė informuojama, pagal įmonėje parengtą Išorinio komunikavimo tvarką



Turi būti parengta Instrukcija personalui dėl reagavimo tvarkos į išorinius
pranešimus ir grasinimus.



62. Iš karto likvidavus neįprastą situaciją turi būti parengtas Neįprastojo įvykio
protokolas, kuris turi nuosekliai atspindėti visus faktinius įvykius ir atliktus veiksmus



63. Vienos savaitės laikotarpyje po Neįprastojo įvykio technikos direktorius ar jo
atitikmuo organizuoja pasitarimą su atsakingomis ir suinteresuotomis tarnybomis,
kuriame išnagrinėjami atlikti veiksmai, padaryti sprendimai, įvertinamas jų
tinkamumas ir pakankamumas, parengiamos rekomendacijos pasirengimo neįprastoms
situacijoms gerinti

Metodikos (veiksmų plano) juridinis statusas (?)


Licencijos siekiantis šilumos tiekėjas turi sukurti
reguliariai atnaujinamą patikimo CŠT veiksmų planą,
kuriame būtų detaliai aprašomi veiksmai, įvykus bet
kuriam išoriniam arba vidiniam sutrikimui.



Įmonė komplektuoja įrenginius, daro sutartis ir t.t. pagal
šį planą, personalas treniruojasi



VEI tikrina pasirengimą



VKEKK pripažįsta išlaidas ir įskaičiuoja į šilumos kainą.

