
2020 m. Nr. 1 (Nr. 78) Geguþë

AB „Klaipėdos energija“ domisi šilumos 
panaudojimu šalčio gaminimui

Daugiau skaitykite 4 psl.

AB „Kauno energija“ žengia į vėsumos 
tiekimo rinką: įsigytas pirmasis 

absorbcinis įrenginys
Daugiau skaitykite 5 psl.

Centralizuoto vėsinimo  
paslauga – kas tai?
Daugiau skaitykite 10 psl.
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UAB „Axioma servisas“
Ozo g. 12A-1
LT-08200 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4949

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

UAB „Alytaus šilumos tinklai“
Pramonės g. 9 
LT-62175 Alytus
Tel. (8 315) 78 168

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

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

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

UAB „Danfoss“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5740

UAB „Dovyra“
F. Vaitkaus g. 4
LT-77104 Šiauliai
Tel.: 8- 650 05825
8-655 42380

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

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

UAB „ENG“
Kęstučio g. 86 / I. Kanto g. 18 
LT-44296 Kaunas 
Tel. (8 37) 40 86 27

UAB „Fortum Heat Lietuva“ 
J. Jasinskio g. 16B  
LT-01112 Vilnius 
Tel. (8 5) 243 0043

UAB „Fortum Joniðkio 
energija“
Baþnyèios g. 4
LT-84139 Joniðkis
Tel. (8 426) 53 488

UAB „Fortum Ðvenèioniø 
energija“
Vilniaus g. 16A
LT-18123 Ðvenèionys
Tel. (8 387) 51 593

UAB „Gandras energoefektas“
Veteranø g. 5
LT-31114 Visaginas
Tel. (8 386) 70 424

UAB „Ignalinos ðilumos tinklai“
Vasario 16-osios g. 41
LT-30112 Ignalina
Tel. (8 386) 52 701

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

UAB „Komunalinių  
paslaugų centras“ 
Vytauto g. 71, Garliava 
LT-53258 Kauno r. 
Tel. (8 37) 39 30 78 

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

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

UAB „Kazlų Rūdos šilumos 
tinklai“
S. Daukanto g. 19 
LT-69430 Kazlų Rūda 
Tel. 8 619 20 920

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

UAB „Kretingos šilumos 
tinklai“ 
Žalioji g. 3
LT-97145 Kretinga 
Tel. (8 445) 77 701 

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

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

UAB LOGSTOR
Gedimino g. 5-2
LT-44332 Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 41 

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

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

UAB „Palangos šilumos tinklai“
Klaipėdos pl. 63
LT-00148 Palanga
Tel. (8 460) 51 431

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

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

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

AB „Prienų šilumos tinklai“
Statybininkų g. 6
LT-59131 Prienai
Tel. (8 319) 53 300

AB „Požeminiai darbai“
Lazdijų g. 20,
LT-46393 Kaunas
Tel. 8-37 298313

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

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

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

UAB „Šalčininkų šilumos 
tinklai“
Pramonės g. 2A 
LT-17102 Šalčininkai 
Tel. (8 380) 53 645

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

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

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

UAB „Danfoss“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5740 

UAB „Energijos taupymo 
centras“
Pramonės g. 8
LT-35100 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 34 06

UAB „Enerstenos grupė“ 
Ateities pl. 30A 
LT-52163 Kaunas
Tel. (8 37) 37 32 31

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

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

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

AB „Montuotojas“
Montavimo firma Panevėžyje
Kerbedžio g. 54, 
LT-35113 Panevėžys
Tel. (8 45) 46 63 97

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

Pastatų energetikos katedra 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas
Saulëtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4453

Ðilumos ir atomo  
energe tikos katedra  
Kauno technologijos 
universitetas
Studentų g. 56-439
LT-44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 04 36

UAB „TEC Industry“
Pramonės pr. 6, 
LT-51267 Kaunas
Tel. (8 37) 30 96 13

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

SĮ „Visagino energija“
Taikos pr. 26A
LT-31111 Visaginas
Tel. (8 386) 25 901

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞI NIE RIØ 
ASOCIACIJOS KOLEKTY-
VINIØ NARIØ SÀRAÐAS

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

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

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

UAB „Ukmergės šiluma“
Šviesos g. 17 
LT-20177 Ukmergė 
Tel. (8 340) 65 212

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

UAB „Uponor“
Ukmergės g. 280,
LT-06115 Vilnius
Tel. (8 5) 213 2336

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

UAB „Vilniaus energija“
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7431

AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2
LT-03150 Vilnius
Adresas korespondencijai:
Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius
Tel. 1840

SĮ „Visagino energija“
Taikos pr. 26A, a. d.  Nr. 3 
LT-31002 Visaginas 
Tel. (8 386) 25 901
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Gerbiami Lietuvos šilumos tiekėjai,

Lietuvos miestus ir miestelius šildanti Jūsų gaminama 

ir tiekiama šiluma, kaip reta, tvari ir nekenksminga  

aplinkai, tinkama patiems „žaliausiems“ pastatams. 

Vartotojus šiluma pasiekia nepaisant  audrų ar virusų. 

Pasiekimai šilumos ūkyje pripažįstami tiek Lietuvos, tiek 

tarptautinės bendruomenės. 

Sveikinu profesinės šventės proga ir linkiu sveikatos, 

ištvermės ir ryžto sunkiame, bet labai reikalingame darbe.

SU LIETUVOS ENERGETIKŲ DIENA

LŠTA prezidentas 
Valdas Lukoševičius 

2020 m. balandžio 17 d. 
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AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ DOMISI ŠILUMOS 
PANAUDOJIMU ŠALČIO GAMINIMUI

AB „Klaipėdos energija“

Centralizuotai šilumą Klaipėdai ir Gargž-
dams tiekianti AB „Klaipėdos energija“ 
ieško būdų, kaip praplėsti savo paslaugas 
ne tik šildant, bet ir vėsinant klientų patalpas. 
Tokios absorbcinio vėsinimo technologijos 
pasaulyje ne naujiena. Vandens šaldymo 
mašinos iš karšto vandens pagamina šaltą 
orą, kuris plačiai naudojamas pramoniniam 
oro kondicionavimui.

Ši technologija gundo ir mūsų šalies 
energetikus – metų pradžioje Lietuvos šilu-
mos tiekėjų asociacijos delegacija kartu su 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos įmonių atstovais 
lankėsi Pietų Korėjoje, kur susipažino su šia 
technologija ir apžiūrėjo 
veikiančius įrenginius.

Įspūdžiais iš vieš-
nagės dalijasi Darius 
Zakarauskas, AB „Klai-
pėdos energija“ Klai-
pėdos šilumos tinklų 
rajono viršininkas.

Pietų Korėja yra ar-
čiau pusiaujo ir ten klimatas gerokai šiltesnis 
nei Lietuvoje, atrodytų, kad mūsų šilumos 
ūkio specialistams ten nelabai yra ko pasimo-
kyti Pietų Korėjoje ryškesnis sezoniškumas: 
žiemos yra gana vėsios, o vasaros – karštos. 
Kai svečiavomės pas juos, ten buvo kur kas 
atšiauriau, nei pas mus Lietuvoje – apie 5 
laipsnius šalčio. Tad korėjiečiai žiemą taip 
pat naudojasi centralizuoto šildymo paslauga. 
Šilumą jiems tiekia kogeneracinės katilinės, 
kurios kartu su šiluma gamina ir elektros 
energiją. Vasarą elektros energijos gamyba 
irgi nesustoja, tačiau ta šiluma, kuri lieka 
nereikalinga, nėra išmetama į aplinką, o nu-
kreipiama į absorbcinius vėsinimo įrenginius. 
Būtent ši energijos panaudojimo sritis mus 
labiausiai ir domino.

Ar naudinga gaminti vėsumą iš šilumos?
Pietų korėjiečių vertinimu – taip. Manau, 

ir Lietuvoje reikia keisti požiūrį į atliekinės 
šilumos panaudojimą. Pas mus Lietuvoje 
taip pat yra kogeneracinių jėgainių, kurios 
dirba visus metus gamindamos elektrą, bet 
pagamintą šilumą tik žiemą parduoda miestų 
apšildymui. Vasarą šių katilinių pagaminta 

šiluma beveik nepanaudojama ir, tiesiogine 
to žodžio prasme, išmetama į orą. Jei pavyktų 
šiltojo sezono metu visą atliekinę šilumą 
racionaliai panaudoti, supirkti už minimalią 
kainą, manau, šios technologijos pritaikymas 
ir Klaipėdoje būtų ekonomiškai efektyvus. Ta-
čiau čia ne tik technologijų, ekonomikos, bet 
ir ekologijos klausimas. Puikiai žinome, jog 
energijos gamyboje susidaro daug šiltnamio 
efektą sukeliančio anglies dvideginio. Tad jei 
pavyktų šiltuoju metų laiku Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos jėgainių atliekinę šilumą panaudoti 
vėsinimui, būtų prisidedama prie šiltnamio 
efekto mažinimo.

Ar absorbcinį vėsinimo įrenginį įmanoma 
pastatyti, pavyzdžiui, daugiabučiame name?

Jei daugiabučiame name yra įrengta 
vėsumos paskirstymo sistema, tai būtų 
įmanoma. Tačiau daug realiau kalbėti apie 
pastatus, kuriuose yra didelis vėsumos porei-
kis. Pavyzdžiui, tokie įrenginiai galėtų atsirasti 
didžiuosiuose prekybos centruose ar pramogų 
arenose. Absorbcinis vėsinimo įrenginys išsi-
skiria iš įprastų Lietuvoje naudojamų vėsinimo 
įrenginių tuo, kad jame nėra kompresoriaus, 
o kaip šaldymo proceso varomoji jėga nau-
dojama ne elektra, bet šilumos energija. Iš 
esmės, tai ganėtinai paprastos konstrukcijos 
įrenginys, kuriame yra nedaug judančių dalių 
ir dėl to įrenginys yra ilgaamžis. Beje, pirmasis 
absorbcinis vėsinimo įrenginys jau neužilgo 
turėtų atkeliauti į Kauną. Svečiuodamiesi Pietų 
Korėjoje jį apžiūrėjome gamykloje.

Antanas Katinas,  
AB „Klaipėdos energija“  
generalinis direktorius

Norėtume Vakarų Lietuvoje išvystyti tech-
nologiją, leidžiančią vasaros metu efektyviai 
panaudoti pigią bei atsinaujinančią šilumos 
energiją ir paversti ją vėsuma. Tokiu būdu 
tiek komerciniai pastatai – prekybos centrai, 

sandėliai, biurai, tiek gyvenamieji daugiabučiai, 
galėtų, kaip jau įprasta ir šiaurės ar vakarų 
Europoje, per centralizuotus šilumos tinklus 
patiektą energiją žiemą panaudoti šildymui, 
o vasarą – vėsinimui. Dar nekalbame apie 
konkrečius absorbcinių vėsinimo įrenginių pro-
jektus. Kol kas žengiame pirmuosius žingsnius. 
Vyksta konsultacijos su galimais klientais, part-
neriais. Pirmiausia reikia atlikti namų darbus: 
suskaičiuoti investicijas, susitarti su šilumos 
tiekėjais, išanalizuoti mūsų pačių technines 
galimybes. Vertinant iš mūsų bendrovės pozi-
cijų, perspektyvų ir potencialo yra pakankamai. 
AB „Klaipėdos energija“ bendradarbiauja su 
Klaipėdos universiteto mokslininkais, dalyvauja 
tarptautinės „Euroheat & Power“ asociacijos 
veikloje, išmanome finansavimo mechaniz-
mus – nuolat laimime ES finansinių fondų 
paramą energetiniams projektams. Naujovės 
pačios neateis. Reikia įdėti pastangų, plėsti 
akiratį, ieškoti naujų veiklos formų.

Ignas Mikalauskas,  
AB „Klaipėdos energija“ 
Klientų aptarnavimo grupės 
vadovas

2019 m. Paryžiuje vykusiuose tarptau-
tiniuose „Euroheat & Power“ mokymuose, 
kuriuose teko dalyvauti kartu su kitais ener-
getikais iš 14 pasaulio šalių, buvo pateikiama 
sukaupta patirtis bei dalinamasi informacija, 
kaip tokie tinklai veikia, kokie yra keliami iš-
šūkiai bei jų sprendiniai, kokie yra techniniai 
parametrai reikalingi tiekti centralizuotą vėsą. 
Tokią perspektyvą diktuoja klimato kaita bei 
vis globaliai karštėjantis klimatas, vis dažniau 
Europoje atsirandančios karščio bangos, 
brangstanti elektros energijos kaina. Svarbu ir 
tai, kad iš centralizuotų šilumos tinklų tiekiama 
šiluma vėsai gaminti yra pigesnė ir švaresnė 
už analogiškai panaudojamą elektros energiją 
pastatų šildymui ir vėsinimui, dėl to AB „Klai-
pėdos energija“ klientams tai būtų naudingiau 
ir ekonomiškai, ir aplinkosaugos požiūriu.
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NORS PATALPŲ ORO VĖSINIMAS NĖRA 
NAUJAS DALYKAS, TAČIAU CENTRALI-
ZUOTAI TIEKIAMA VĖSUMA – DAR PA-
KANKAMAI NAUJA PASLAUGA. LIETU-
VOJE JI DAR NĖRA PLAČIAI IŠVYSTYTA. 
CENTRALIZUOTAI ŠILUMĄ KAUNUI TIE-
KIANTI AB „KAUNO ENERGIJA“, REAGUO-
DAMA Į VIS ŠILTĖJANČIO KLIMATO POKY-
ČIUS, ŽENGIA Į ŠIĄ NAUJĄ, LIETUVOJE 
DAR MAŽAI IŠBANDYTĄ CENTRALIZUOTO 
VĖSUMOS TIEKIMO RINKĄ.

Centralizuotas vėsinimas – tai cent-
ralizuota vėsumos gamyba ir tiekimas, 
paverčiant šilumos energiją į vėsumą ir 
panaudojant turimą centralizuoto šilumos 
tiekimo infrastruktūrą. Ši paslauga vertinama 
už tai, kad pastatų savininkus „išvaduoja“ 
nuo rūpesčių, apsirūpinant šia energija.

Viena iš naujausių technologijų vėsumai 
iš šilumos gaminti – absorbciniai šilumos 
siurb liai. Juose, gana sudėtingo techno-
loginio proceso metu, šilumos energija 
paverčiama vėsuma, kuri kitais įrenginiais 
tiekiama į patalpas.

Vieną iš tokių absorbcinių šilumos siurb-
lių įsigijo ir miesto energetikos bendrovė 
„Kauno energija“. 2020 metų balandžio 8 
dieną šis įrenginys atvežtas į bendrovės 
„Inkaro“ katilinę Kaune.

„Įsigydami šį įrenginį, žengėme žingsnį 
į mums dar naują verslo sritį. Planuojame 
pradėti teikti centralizuoto vėsumos tiekimo 
paslaugą konkurencingomis kainomis ir pa-
traukliomis sąlygomis. Pastatų savininkams 
galėsime pasiūlyti apsirūpinti vėsuma pigiau 
už dabar naudojamus būdus. Jiems nereikės 
patiems investuoti į vėsinimo įrangą ir mo-
kėti už jos eksploataciją, nereikės rūpintis 
jos priežiūra, bus mokama tik už faktiškai 
sunaudotą vėsumos energijos kiekį“, – sako 
AB „Kauno energija“ generalinis direktorius 
Tomas Garasimavičius. Be to, pasak gene-
ralinio direktoriaus, bendrovė klientui galės 
pasiūlyti tiek vėsumos, tiek ir šilumos tiekimo 

paslaugas iš vienų rankų bei užtikrinti visišką 
techninį palaikymą.

Absorbciniai šilumos siurbliai yra gero-
kai ilgaamžiškesni už šiuo metu paplitusius 
kompresorinius oru aušinamus vėsinimo 
įrenginius, o jais pagaminama vėsuma yra 
iki 20 proc. pigesnė. Taip pat jie ir ne tokie 
triukšmingi, bei suvartoja mažiau elektros 
energijos.

Kol kas naujasis įrenginys bus išbando-
mas AB „Kauno energija“ „Inkaro“ katilinėje. 
Juo pagaminta vėsuma nebus tiekiama 
vartotojams, tačiau bus bandomas įrenginio 
veikimas, suderinamumas su kita įranga bei 
analizuojamos tiekimo galimybės. Tačiau 
jau dabar žinoma, kad geriausiai tokių 
absorbcinių siurblių savybės atsiskleidžia 
administracinės, visuomeninės, komercinės 
ir pramoninės paskirties objektuose, kuriuo-
se projektinis vėsinimo poreikis didesnis nei 
500 kW.

Panašus, tik gerokai galingesnis absorb-
cinis šilumos siurblys pagal sudarytą sutartį 
bus įrengtas Kauno miesto savivaldybės 
pradedamame statyti mokslo muziejuje 
„Mokslo sala“.

Dar viena absorbcinių šilumos siurblių 
naudų yra ta, kad ši technologija leidžia 
vasarą efektyviau išnaudoti centralizuoto ši-

lumos tiekimo tinklo katilines. Vasarą šilumos 
poreikis yra mažas, o įrengus absorbcinius 
šilumos siurblius, jis galėtų padidėti, kadangi 
juose, kaip varančioji energija, panaudojama 
šilumos tinkluose cirkuliuojančio šilumnešio 
energija. Taigi, įdiegus šią technologiją, 
šilumą gaminančios katilinės vasarą galėtų 
dirbti efektyviau.

Įrenginį AB „Kauno energija“ įsigijo iš 
Pietų Korėjos kompanijos „World Energy Co., 
LTD.“. AB „Kauno energija“ „Inkaro“ katilinėje 
naujasis įrenginys turėtų būti sumontuotas 
jau per balandžio mėnesį.

AB „KAUNO ENERGIJA“ ŽENGIA Į VĖSUMOS TIEKIMO 
RINKĄ: ĮSIGYTAS PIRMASIS ABSORBCINIS ĮRENGINYS

AB „Kauno energija“

Absorbcinis šilumos siurblys iškraunamas AB „Kauno energija“ „Inkaro“ katilinėje

Absorbcinis šilumos siurblys
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BIOKURO PLĖTRA AB „PANEVĖŽIO 
ENERGIJA“ KATILINĖSE

Daiva Paulauskienė 
AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

Siekdama mažinti gamtinių dujų nau-
dojimą ir gaminti šilumą mažesnėmis kuro 
sąnaudomis, AB „Panevėžio energija“ baigia 
vykdyti projektus Panevėžyje ir Pasvalyje. 
Rekonstravus katilines, pastatyti biokuro 
katilai keičia gamtinėmis dujomis kūrenamus 
katilus. Pasvalio r. Narteikių katilinėje senas 
susidėvėjęs katilas pakeistas nauju efektyviu 
1 MW galios biokuro katilu. 

Biokuro plėtra naujais 15,8 MW galios 
įrenginiais, pasižyminčiais efektyvesne 
šilumos gamyba dėl pažangesnio degimo 
proceso valdymo, didins mažiausiomis 
sąnaudomis gaminamos šilumos kiekį 
vartotojams. 

Investicijos į tris AB „Panevėžio energija“ 
vykdomus projektus sudaro daugiau nei 
5,13 mln. eurų. Projektų daliniam finan-
savimui skirta iki 2,34 mln. eurų Europos 
Sąjungos parama pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiks-
mų programos „Energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 
ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Biokuro 
panaudojimo skatinimas šilumos energijai 
gaminti“.

MAŽĖJA GAMTINIŲ DUJŲ 
DEGINIMAS

Įgyvendinant projektą „Panevėžio elektri-
nės katilinės rekonstravimas“, sumontuotas 
8 MW galios biokurą deginantis vandens 
šildymo katilas su 1,8 MW galios konden-
saciniu ekonomaizeriu. Aukšto efektyvumo 
naujas biokuro katilas generuos šilumą, o 
išmetamų dūmų temperatūra bus panau-
dojama papildomos šilumos gavimui naujai 
įrengtame kondensaciniame ekonomaizery-
je. Numatoma šilumos gamyba, naudojant 
biokurą, sieks apie 40,8 tūkst. MWh per 
metus. Panevėžio miesto centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemoje suvar tojamų 
importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje 
šilumos gamyboje sumažės 43,7 tūkst. MWh 
(4,2 mln. kub. m). 

Vykdant projektą „Pasvalio RK rekons-
travimas“ pastatytas naujas 4 MW galios 
biokuro katilas su 1 MW galios kondensa-

ciniu ekonomaizeriu, suvartojamų gamtinių 
dujų kiekį metinėje šilumos gamyboje 
sumažins 2,5 tūkst. MWh. Gamtinės dujos 
bus naudojamos minimaliai, jos liks kaip 
rezervinis kuras arba naudojamos šaltuoju 

metu, kai reikės didesnio šilumos poreikio 
nei įprastai. 

Siekdama efektyviau išnaudoti energe-
tinius resursus, AB „Panevėžio energija“ 
Pasvalio r. Narteikių katilinėje pakeitė seną 
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biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą 
nauju ir dabar naudos mažesnį biokuro kiekį, 
pagaminantį tą patį šilumos kiekį, palyginti 
su nusidėvėjusiu katilu. Efektyvus kuro 
panaudojimas mažins šilumos gamybos 
sąnaudas. Vietoje esamo katilo sumon-
tuotas naujas vandens šildymo katilas 
suteiks didesnį šilumos tiekimo patikimumą 
vartotojams. 

MAŽĖJA ŠILTNAMIO EFEKTĄ 
SUKELIANČIŲ DUJŲ EMISIJA 

Keisdama iškastinio kuro naudojimą at-
sinaujinančiais energijos šaltiniais, bendrovė 
prisideda prie globalaus aplinkosauginio re-
zultato. Gaminat šilumą ir naudojant biokurą, 
skirtingai nei deginant gamtines dujas, CO2 
(anglies dioksido) išmetimai į aplinką lygūs 
nuliui. Pastatyti nauji biokuro katilai pakeis 
gamtinėmis dujomis kūrenamų katilų darbą, 
dėl to mažės neigiamas poveikis aplinkai. 
Palyginti su ta pačia šilumos gamyba 
gamtinėmis dujomis kūrenamais katilais, 
į aplinką nepateks daugiau nei 8,5 tūkst. t 
anglies dioksido (CO2) teršalų per metus. 
Sumontuota dūmų valymo įranga užtikrins, 
kad kietųjų dalelių sklaidą į aplinką neviršytų 
leistinų ribų. 

„Biokuro naudojimas šilumos gamybai 
yra vienas iš AB „Panevėžio energija“ prio-
ritetų, siekiant mažesnės šilumos kainos 
visiems AB „Panevėžio energija“ vartoto-
jams Panevėžyje, Pasvalyje, Kėdainiuose, 
Rokiškyje, Kupiškyje ir Zarasuose. Tai 
nuoseklūs bendrovės žingsniai, įgyvendinant 
tikslą – tiekti šilumą vartotojams patikimai, 
kokybiškai, mažesnėmis kuro sąnaudomis, 
mažesne aplinkos tarša“, – teigia AB „Pa-
nevėžio energija“ generalinis direktorius 
Petras Diksa.

DIDĖJA BIOKURO 
PANAUDOJIMAS 

Plečiant biokuro naudojimą, diegiant nau-
jas technologijas, 2012 m. Panevėžyje buvo 
pradėtas naudoti biokuras šilumai gaminti. 
Panevėžio rajoninėje katilinėje Nr. 1 Pušalo-
to g. buvo atlikta rekonstrukcija, pastatyti du 
po 8 MW galios biokuro katilai ir 4 MW galios 
ekonomaizeris, vėliau prie jau veikiančio 
biokuro katilo buvo įrengtas 3 MW galios 
ekonomaizeris. 2016 m. pastatytas 12 MW 
galios biokuro katilas, o 2019 m. – 8 MW 
galios biokuro katilas ir 1,8 MW galios eko-
nomaizeris. Plečiant biokuro panaudojimą, 
rekonstruotos ir Rokiškio, Zarasų, Pasvalio 

katilinės. Pastatyti nauji įrenginiai sumažino 
šilumos gamybos sąnaudas, o kar tu ir 
šilumos kainą.

Nuo 2012 iki 2020 metų biokuro panau-
dojimas AB „Panevėžio energija“ šilumos 
gamyboje padidėjo nuo 41,3 iki 79,9 proc., 
šilumos kaina gyventojams sumažėjo 
24 proc. Naujų biokuro katilų pastatymas 
Panevėžio, Pasvalio katilinėse suteiks gali-
mybę dar daugiau naudoti biokuro šilumai 

gaminti bei skatins centralizuoto šilumos 
tiekimo konkurencingumą kitų šildymo būdų 
atžvilgiu.

Pigesnio ir mažiau taršaus kuro nei 
gamtinės dujos naudojimas leis efektyviau 
gaminti šilumą, o tai reiškia, kad bus suda-
rytos prielaidos mažinti šilumos kainą vi-
siems AB „Panevėžio energija“ centralizuoto 
šilumos tiekimo vartotojams visose regiono 
savivaldybėse.



ÐILUMINË TECHNIKA

2020 m. Nr. 1 (Nr. 78)8

UAB „TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLŲ“ 
MODERNIZACIJA

UAB „Tauragės šilumos tinklai“

ĮGYVENDINTAS KATILO KEITIMO 
PROJEKTAS
Direktorius A. Arcišauskas teigia, kad 

sėkmingai užbaigtas projektas „Esamo 
8 MW biokuro katilo keitimo Tauragės 
katilinėje“, orientuotas į Tauragės miesto 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos 
efektyvesnę šilumos gamybą mažesnėmis 
kuro sąnaudomis, mažesnę aplinkos taršą 
ir, žinoma, mažesnę šilumos kainą varto-
tojams. Aukšto efektyvumo naujas 8 MW 
galios biokuro katilas generuos šilumą 
naudodamas biokurą. Modernizuota įranga 
ir efektyviai naudojami energetiniai resur-
sai (biokuras) mažins šilumos gamybos 
sąnaudas. Naujo katilo įrengimas sudarys 
galimybes mažinti šilumos kainą, sumažins 
neigiamą poveikį aplinkai.   

UAB Tauragės šilumos tinklams skirta 
292 tūkst. eurų Europos Sąjungos Sanglau-
dos fondų parama  pagal LR energetikos 
ministro įsakymą dėl finansavimo skyrimo 
projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių ener-
gijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 
priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas 
šilumos energijai gaminti“. Projekto „Esa-
mo 8 MW biokuro katilo keitimo Tauragės 
katilinėje“ rangos darbų sutartis pasirašyta 
su UAB „NEST Baltija“, kuri atliko visus 
katilinės rekonstravimo darbus. Projekto 
vertė – 700 tūkst. eurų.

BENDROVĖJE 
EKSPLOATUOJAMOS MAŽO 
NAŠUMO KATILINĖS
Būtina paminėti ir mažąsias įmonės kati-

lines, jos taip pat sėkmingai modernizuotos. 
2017 m. Tarailių katilinėje pastatytas biokuro 
katilas UT-250 šildymui ir karštam vandeniui 
ruošti. Po projekto įgyvendinimo sumažėjo 
ir prižiūrinčių specialistų poreikis, prieš mo-
dernizaciją vasaros metu karštam vandeniui 
ruošti buvo reikalingi 4 etatai, šiuo metu 
poreikis siekia 1,5 etato.  Katilinėje numato-
ma biokuro sandėliavimo aikštelė. 2019 m. 

modernizuotas rezer-
vinis 0,5 MW malkine 
mediena kūrenamas 
katilas. Įdiegtas skys-
tojo kuro modernus 
degiklis su kuro tal-
pomis (krosninis ku-
ras). 

2015 m. Eičių ka-
tilinėje baigti darbai, 
pastatyta 0,7 MW 
konteinerinė katilinė. 
2017 m. – rezervinis 
skystojo kuro (kros-
ninis kuras) 0,4 MW 
katilas. Kūrenant dur-
pes šildymo sezono 
metu buvo reikalingi 
8 darbuotojai, šiuo metu tik – 1,5 etato.

Tauragės dvaro katilinėje 2018 m. pa-
keisti trys rezerviniai malkine mediena už-
kraunami katilai „Atmos-100“ į skystojo kuro 
katilą (krosninis kuras). Dėl to darbuotojų 
skaičius šildymo metu sumažėjo du kartus. 
Taip pat pakeistas 0,6 MW biokuro katilas, 
kūrenamas malkine mediena, pritaikytas 
biokuro padavimas smulkintai medienai ir 
pakeistas katilas į efektyvesnį 0,420 MW 
katilą, pritaikant kuro padavimą. Renovuo-
jamas Dvaro kvar talas, dėl to dėl mažų 
šildymo kainų numatomas daugiabučių 
prijungimas prie CŠT (centralizuotas šilumos 
tiekimas).  

TRASŲ MODERNIZAVIMAS

Gerus įmonės rezultatus lėmė ir kiti sėk-
mingai įgyvendinti ir įgyvendinami Europos 
Sąjungos Sanglaudos fondų finansuojami 
projektai. Įgyvendintas projektas „Tauragės 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų moder-
nizacija“, kurio metu renovuota 3 445 m 
dabartinių senų šilumos tiekimo trasų. Trasų 
atnaujinimo tikslas – sumažinti šilumos 
nuostolius tinkluose, taip mažinant pirminės 
energijos poreikį bei didinant šilumos tiekimo 
patikimumą Tauragės rajono savivaldybėje. 
Šie darbai buvo baigti 2018 m. Bendrovės 
įgyvendinto projekto vertė – 1,440 mln. Eur. 

50 proc. lėšų skyrė Europos Sąjunga, kitą 
dalį – Tauragės šilumos tinklai.

Taip pat baigtas įgyvendinti projektas 
„UAB Tauragės šilumos tinklų centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos patikimumo didini-
mas ir plėtra“, kurio vertė – 138 tūkst. Eur. Jo 
metu numatoma pakloti 568,26 m naujų trasų 
ir prijungti naują vartotoją – UAB „Tauragės 
vandenys“. 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ 
ATNAUJINIMAS 
(MODERNIZAVIMAS)
Nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. Tauragės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr. 1-310 „Dėl Tauragės rajono energinio 
efektyvumo didinimo daugiabučiuose na-
muose programos įgyvendinimo adminis-
tratoriaus skyrimo“ nuo 2017 m. lapkričio 
1 d. Tauragės rajono energinio efektyvu-
mo didinimo daugiabučiuose namuose 
programos įgyvendinimo administratoriumi 
paskir ti UAB Tauragės šilumos tinklai. 
Tauragės rajonas užima 8-ą vietą Lietuvoje 
pagal renovuotų daugiabučių skaičių iš 60 
savivaldybių, trečią vietą, neskaičiuojant 
didmiesčių ir kurortų, ir pirmą vietą pagal 
gyventojų iniciatyvą. Nuo 2013 iki 2019 m. 
Tauragės rajone buvo atnaujinti (moderni-
zuoti) 64 daugiabučiai gyvenamieji namai. 

UAB „Tauragės šilumos tinklai“ direktorius Audrius Arcišauskas
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UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ BAIGĖ VYKDYTI LAZDIJŲ 
KATILINĖS MODERNIZAVIMO PROJEKTĄ

Ričardas Muraška
UAB „Lazdijų šiluma“

UAB „Lazdijų šiluma“ 2019 m. pradžioje 
pradėjo vykdyti Lazdijų katilinės modernizavi-
mo projektą, kuris buvo užbaigtas 2020 metų 
vasario mėnesį. Pabaigus darbus, katilinėje 
buvo pakeisti abu veikiantys biokuro katilai 
KV-Rm-3. Šie katilai katilinėje buvo sumon-
tuoti 2002 metais ir buvo jau pakankamai 
susidėvėję, kelis kartus keisti ekraniniai vamz-
džiai, kolektoriai, kiti katilų elementai. Be to, šie 
katilai buvo tinkami kūrenti tik gerą sausą kurą, 
o žiemos metu toks kuras gaunamas retai. 

Projektas iš dalies finansuotas iš ES 
Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo 
ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 
ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 
priemonės „Biokurą naudojančių šilumos 
gamybos įrenginių keitimas“ Nr. 2 projektų 
finansavimo sąlygų aprašą.

UAB ,,Lazdijų šiluma“ orientuojasi į efekty-
vių ir modernių technologijų diegimą šilumos 
gamyboje. Rengdama ir siekdama įgyvendinti 
šį projektą, siekė šių pagrindinių tikslų:

1. Pagerinti šilumos gamybos efektyvu-
mą, padidinti įrenginių darbo patikimumą ir 
sumažinti eksploatacines išlaidas, pakeičiant 
du senus nusidėvėjusius 3 MW biokuro kati-
lus analogiškos galios naujais biokuro katilais.

2. Įrengiant efektyvesnius katilus ir papil-
domai sumontuojant elektrostatinį filtrą de-
gimo produktų valymui, sumažinti oro taršą.

3. Sumažinti pagamintos šilumos sa-
vikainą. 

Modernizavimo metu buvo atlikti šie 
darbai: senų 3 MW galios katilų KV-Rm-3 
su priklausiniais, garo katilo DKVR-6,5-13 
su priklausiniais (ekonomaizeris, pašildytojai, 
garo, skysto kuro, kondensato, termofikaci-
niai vamzdynai ir kt.) ir kitų katilinės įrenginių, 
trukdančių naujiems katilams sumontuoti, 
demontavimas ir naujų dviejų ABKH-3000 
po 3 MW galios biokuro katilų pastatymas, 
elektrostatinio dūmų valymo filtro sumon-
tavimas abiems katilams bei kitų katilinės 
įrenginių modernizavimas pagal rangovo 
parengtą projektą. 

Biokuro katilų keitimas naujais, papildo-
mai įrengiant elektrostatinį filtrą, prisidėjo prie 

efektyvesnės šilumos gamybos, oro taršos 
ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo. Elektrostatinio filtro kietųjų dalelių 
išvalymo efektyvumas siekia 97 proc., todėl 
į atmosferą kasmet bus išmetama 7,34 t 
kietųjų dalelių mažiau nei esant cikloniniams 
valymo įrenginiams. Atlikus filtro efektyvumo 
matavimus, paaiškėjo, kad jis, palyginti su 
senaisiais ciklonais, kietųjų dalelių išmetė 5 
kartus mažiau, o NOx ir CO išmetimai suma-
žėjo net 100 kartų.

Įgyvendinus projektą, padidėjo šilumos 
gamybos patikimumas, atsirado galimybė 
kokybiškai kūrenti drėgnesnį, blogesnės 
kokybės kurą.

Projekto rangovas – UAB „Naujoji šiluma“.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. 

balandžio mėn., pabaiga – 2020 m. vasario 
mėn.

UAB „Lazdijų šiluma“ eksploatuoja tris 
katilines: vieną Lazdijuose ir dvi Veisiejuose. 

Per paskutinius 3 metus bendrovė re-
konstravo visas katilines. 

2017 m. buvo rekonstruota Veisiejų 
katilinė Nr. 2. Joje vietoje senų, malkomis 
kūrenamų katilų UT-150 ir UT-70 buvo 
sumontuoti 2 nauji granulėmis kūrenami 
Everclean PK 050 tipo katilai, po 50 kW 
galios. Katilinė visiškai automatizuota, dirba 
be prižiūrinčio personalo.

2018 m. Veisiejų katilinėje Nr. 1 vietoje 
seno, 1989 m. pastatyto garo katilo DE-16 
buvo įrengtas VK-22 tipo 1,2 MW nomina-
linės galios vandens šildymo katilas. Prie 
katilo buvo sumontuotas automatizuotas 
RIELLO skysto kuro degiklis PRESS P140 
T/N TC. Degiklio valdymas trijų pakopų, no-
minalinė galia – 1,4 MW. Įvykdžius katilinės 
rekonstrukciją, rezervinio katilo galia suma-
žėjo 10 kartų – nuo 12 iki 1,2 MW, o bendras 
Veisiejų katilinės Nr. 1 galingumas sumažėjo 
nuo 15,4 iki 4,7 MW. Labai padidėjo katilinės 
darbo saugumas ir patikimumas. 

 2017 m. buvo įvykdytas Lazdijų ir 
Veisiejų šilumos tinklų modernizavimo pro-
jektas. Įvykdžius projektą, Lazdijų ir Veisiejų 
miestuose buvo modernizuota 412,49 m 
senų šilumos tinklų ir buvo panaikintos 8 
šiluminės kameros. Didžioji dalis šilumos 

tinklų vamzdynų Lazdijuose ir Veisiejuose 
buvo modernizuoti 2007–2008 metais. 
Tuomet buvo pakeista 6 km šilumos tinklų. 
Įvykdžius šį projektą, bendrovė modernizavo 
visus likusius bendrovės balanse esančius 
šilumos tinklus, t. y. šiuo metu visi bendrovės 
eksploatuojami šilumos tinklai yra pakeisti. 
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CENTRALIZUOTO VĖSINIMO  
PASLAUGA – KAS TAI?

Dr. Valdas Lukoševičius

Siekdamos kompensuoti mažėjančias 
pajamas iš šiluminės energijos pardavimo 
ir plėsdamos paslaugų įvairovę, įvairių šalių 
centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmonės 
šalia tradicinio šilumos tiekimo vis dažniau ir 
plačiau pradeda teikti centralizuoto vėsinimo 
paslaugas. Tam tikslui panaudojama turima 
CŠT infrastruktūra, personalo kompetencija, 
įrenginiai ir kiti ištekliai, kadangi šilumos ir 
vėsumos tiekimo procesai technologiniu 
požiūriu gana artimi.

Centralizuotas vėsinimas, kaip ir cent-
ralizuotas šilumos tiekimas, vertinamas už 
tai, kad pastatų savininkus ar kitų objektų 
savininkus „išvaduoja“ nuo įvairių rūpes-
čių, apsirūpinant šiomis energijos rūšimis. 
Centralizuoto vėsinimo paslaugos tiekėjai pa-
naudoja savo didžiausią pranašumą – masto 
ekonomiją, o kai tai racionalu, iš vėsinimo 
sistemų šalinama šiluma panaudojama karš-
tui vandeniui ruošti arba šildymo poreikiams, 
kai ši energija išsaugojama šaltajam laikotar-
piui specialiose „sezoninėse“ saugyklose. 
Taip sukuriama šildymo ir vėsinimo sinergija, 
generuojamos papildomos pajamos, gerina-
ma įmonių ekonominė padėtis. Šiuolaikiniai 
pastatai turi daug stiklinių atitvarų, prekybos 
ar pramogų centrai ir kiti objektai vis dažniau 
reikalauja tiek šildymo, tiek ir vėsinimo 
paslaugos. Tad vėsinimo paklausa auga, o 
tradiciniai šilumininkai vis dažniau tampa 
centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 
(CŠVT) įmonėmis.

NUO CŠT TINKLŲ NUTOLUSIŲ 
OBJEKTŲ VĖSINIMAS

Šiuo atveju CŠT įmonė tiesiog pasiūlo 
savo šildymo ir vėsinimo paslaugas pastato 
vystytojui, savininkui ar administratoriui. 
Tam dažniausiai panaudojami kompresoriniai 
vieno ar dviejų laipsnių šilumos siurbliai (ŠS). 
Šildymui reikalinga pirminė energija gali būti 
imama iš grunto, vandens telkinio arba iš 
aplinkos oro.

Grunto energija (seklioji geotermija) 
imama iš vieno ar daugiau gręžinių, padarytų 
šalia objekto. Kompresorinių ŠS efektyvumas 
(angl. coefficient of performance, COP) 

apibūdinamas kaip pagamintos šiluminės 
energijos ir tam sunaudotos elektros ener-
gijos santykis. COP labai priklauso nuo pir-
minės energijos šaltinio ir galutinės energijos 
temperatūrų skirtumo (žr. 1 pav.).

Kaip matyti iš 1 pav., kompresorinia-
me ŠS elektros sąnaudos labai išaugtų 
didėjant skirtumui tarp pradinės ir galutinės 
šilumnešio temperatūros. Todėl, pavyzdžiui, 
šildymo sistema labiausiai efektyvi, jeigu 
pastate įrengta grindinio (sieninio) šildymo 
žematemperatūrė sistema (20–30 °C). Jeigu 
pastate naudojamas ir karštas vanduo (KV), 
jis papildomai pašildomas elektros šildytu-
vais ar pan.

Vėsinant tokį pastatą vasarą, „ištraukia-
ma“ šiluma gali būti „numetama“ ne į orą, 
bet į gręžinius ir iš dalies akumuliuojama 
šaltajam laikotarpiui. Siekiant pakelti grunto 
temperatūrą ir sukaupti daugiau šilumos 
žiemai, į sistemą gali būti įjungti ir saulės 
kolektoriai. Apie 70 proc. vasarą į gruntą 
„padėtos“ šilumos panaudojama šildymui 
šaltuoju laikotarpiu.

Iš vėsinimo sistemos „ištraukiama“ 
šiluma gali būti panaudojama ir daliniam 
KV ruošimui vasaros laikotarpiu. Sistemos 
darbo efektyvinimui gali būti įrengiamos ir 
antžeminės akumuliacinės talpyklos, kurio-
se kaupiama šiluma gali būti panaudojama 

pikiniam KV poreikiui patenkinti rytinio ar 
vakarinio piko metu ar pan.

PASTATŲ VĖSINIMO 
TENDENCIJOS

Populiariausios vėsinimo technologijos, 
naudojamos šiuolaikiniuose objektuose:

1. Orinio vėsinimo sistemose ruošiamas 
6–7 °C šaltnešis, kuris  vėsina orą, tiekiamą 
į patalpas.

2. Grindinio ar sieninio vėsinimo siste-
mose reikalingas 15–17 °C šaltnešis, kuris 
cirkuliuoja vamzdeliais, išvedžiotais grindy-
se, sienose ar pan.

3. Tradiciniai šildymo radiatoriai taip 
pat gali būti panaudojami ir vėsinti. Tačiau 
šiuo atveju  reikia naudoti apie 20–30 proc. 
padidintą šildymo paviršių plotą negu 
įprastai. Vėsinimas bus pakankamas, jei 
bus naudojamas 11–14 °C temperatūros 
šaltnešis, vasarą cirkuliuojantis tos pačios 
šildymo sistemos vamzdynais. Ši tempe-
ratūra apskaičiuojama su sąlyga, kad būtų 
išvengta rasos taško susidarymo ant vėsini-
mo paviršių. Šiam tikslui pasiekti parenkami 
specialūs paviršiai ir taikomi kiti sprendimai, 
užtikrinantys „sausą“ paviršių darbą.  Kartais 
šis vėsinimo būdas vadinamas nepilnu arba 
daliniu (ang. refreshment).

 

1 pav. Kompresorinio šilumos siurblio efektyvumo koeficiento orientacinė priklausomybė nuo 
pradinės ir galutinės temperatūros reikšmių 
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Bet kuriuo atveju šaldymo ar vėsinimo 
prietaisai turėtų turėti individualaus regulia-
vimo autonominius termostatinius vožtuvus, 
prijungiami lygiagrečiai paskirstymo sto-
vams, kolektoriams ir t. t. Pastatų vėsinimo 
sistemos projektuojamos ir naudojamos jau 
seniai, tad šilumos tiekėjui, planuojančiam 
vėsinimo paslaugą, tiesiog reikia bendradar-
biauti su jų kūrėjais ir užsakovais.

Vėsinimo ar šildymo sistemos, kai pir-
minės energijos šaltinis yra aplinkos oras, 
yra žemesnio energetinio efektyvumo, nes 
oro temperatūra vasarą būna pakankamai 
aukšta, o žiemą – žema. Todėl vidutinis 
COP yra prastesnis, nes sunaudojama daug 
elektros energijos. Tad nors tokia sistema 
yra paprasčiausia ir pigiausia, vis dėlto pati-
riamos didesnės eksploatacinės sąnaudos.

Žinoma, šildymo ar vėsinimo sistema 
ir šilumnešio bei šaltnešio parametrai 
planuojami dar pastato planavimo ir pro-
jektavimo metu, atsižvelgiant į jo poreikius, 
infrastruktūrą, atliekant techninius ekonomi-
nius skaičiavimus, įvertinant ilgaamžiškumo 
perspektyvas,  tai yra tokios sistemos gy-
vavimo laikotarpio galimas rizikas, mokes-
tinę aplinką ir atsižvelgiant į kitus svarbius 
faktorius.

GRUPINIS (REGIONINIS) 
PASTATŲ VĖSINIMAS

Grupei pastatų, dažniausiai biurų, par-
duotuvių ar kitokių komercinių objektų, 
vėsinimui įrengiama atskira vamzdynų 
sistema (tinklas) ir centrinis vėsumos gene-
ravimo šaltinis, iš kurio tiekiamas reikiamų 
parametrų šaltnešis. Šaltnešio vamzdynų 
įrengimą patogu derinti su šilumnešio trasų 
(CŠT) įrengimu, taip sumažinant bendrą-
sias sąnaudas ir sukuriant dviejų paslaugų 
sinergiją.

Vėsumos šaltinyje sumontuojami komp-
resoriniai arba absorbciniai šilumos siurb liai. 
Jais grįžtamojo iš vėsumos sistemos šilum-
nešio temperatūra pakeliama iki didesnės nei 
aplinkos temperatūra, į kurią „numetama“ 
iš vėsinamų pastatų „išsiurbta“ šiluma. 
Grupinio vėsinimo sistemose per teklinė 
šiluma išmetama į jūrą, paskleidžiama ore 
(per aušintuves) arba panaudojama prasmin-
giau, pavyzdžiui, ruošti karštam vandeniui, 
šildymui ar pan.

Šaltnešio temperatūra parenkama pagal 
pastatų tipą ir poreikius. Jeigu kuriam nors 
pastatui reikia aukštesnės šaltnešio tempe-
ratūros, ją galima pasiekti įmaišius grįžtamo 
šaltnešio į paduodamą liniją ir panašiai. 

Centralizuoto vėsinimo sistemų privalumas 
yra tas, kad nebereikia įrengti aušintuvių 
kiekviename pastate, taupomos pastatų nau-
dotinas plotas, nėra triukšmo ir pan. Pastatų 
vystytojai išvengia papildomų investicinių 
sąnaudų, o vėsumos tiekėjas gauna pajamas 
iš pastatų nuomininkų, operatorių ar pan. už 
vėsinimo ir šildymo paslaugas.

Viena iš patraukliausių centralizuoto 
vėsinimo paslaugos ypatybė, kad pastatų 
vystytojai, investuotojai taip gali reikšmingai 
sutaupyti investicinių lėšų, jeigu šildymo ar 
vėsinimo infrastruktūrą savo lėšomis įrengtų, 
pavyzdžiui, šilumos tiekėjas. Pastarasis, 
žinoma, tokiu būdu įsitvir tintų objekte ir 
užsitikrintų ilgalaikes pajamas tiek iš šildy-
mo, tiek ir iš vėsinimo paslaugų teikimo, 
iš sistemų priežiūros ir pan. Bet kuriuo 
atveju, aktyvumas ir bendradarbiavimas su 
potencialiais užsakovais turi prasidėti labai 
ankstyvose planavimo stadijose. Grupinio 
vėsinimo sistemų planavimas ir sutarčių 
sudarymas turi prasidėti dar tik ruošiant 
statybinę dokumentaciją ir infrastruktūrą, 

nes tuomet geriausiai optimizuojamos 
bendrosios investicinės ir eksploatacinės 
sąnaudos, išlaidos ir pajamos.

CENTRALIZUOTAS VĖSINIMAS 
SU PERTEKLINĖS ŠILUMOS 
ŠALINIMU Į APLINKĄ
Miestuose, kur plačiai išvystyti centra-

lizuoto šilumos tiekimo vamzdynų tinklai, 
šilumos tiekėjai pastatų savininkams dažnai 
siūlo ne tik šilumos tiekimo, bet ir įvairios 
apimties vėsumos tiekimo paslaugas. Šiuo 
atveju neįrengiami atskiri šaltnešių tinklai, o 
tam panaudojama šilumos tinklų paduoda-
mo tinklų vandens energija, kaip varantysis 
šilumnešis absorbciniams šilumos siurb-
liams. Tai labiausiai paplitusi centralizuoto 
vėsumo tiekimo technologija, kai pasinau-
dojama centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
vandeniu. Ši technologija plačiai naudojama 
Vakarų Europos šalyse, Pietų Korėjoje ir kitur. 
Šiuo atveju vasarą tinklų vanduo tiekiamas 
kiek aukštesnės negu įprastai temperatūros 

2 pav. Grupę pastatų aprūpinančios šildymo ar vėsinimo sistemos iliustracija

3 pav. Pastato vandeninės vėsinimo sistemos iliustracija
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(80–90 °C), kuris naudojamas ne tik KV ruo-
šimui, bet ir tinkamas absorbcinių ŠS „veiki-
mui“, ruošiant tradicinį 6–7 oC šaltnešį orinio 
vėsinimo sistemoms. Šiuo atveju patiriami 
kiek didesni šilumos nuostoliai tinkluose, 
tačiau gaunamos papildomos pajamos iš 
vėsinimo paslaugos ir taip kompensuojamos 
padidėjusios sąnaudos. Be to, vėsinimui 
paprastai panaudojama santykinai pigi ir 
perteklinė vasaros kogeneracinių elektrinių 
liekamoji šiluma. Deginant komunalines atlie-
kas, vasarą dėl vėsinimo poreikio atsiranda 
didesnė apkrova šioms elektrinėms ir taip 
gaunamas geresnis bendrasis ekonominis 
efektyvumas.

3 paveiksle iliustruojamas pastato vėsini-
mo šaltinis, kuris ruošia 16 oC temperatūros 
šaltnešį. Šiuo atveju į absorbcinį šilumos 
siurblį (čilerį) tiekiamas 75 oC tempera-
tūros, kuri yra pakankama paruošti 15 oC 
vėsinimo srautą, CŠT tinklų vanduo. Šiuo 
atveju „išsiurbta“ šiluma, panaudojant CŠT 
šilumą, pakeliama iki 35 oC temperatūros ir 
šalinama per aušintuvą į orą, apytakinį srautą 
ataušinant iki 27 oC. 

Absorbcinių ŠS tipinis efektyvumas 
(COP – „išsiurbtos“ vėsinimo šilumos ir 
tam panaudotos CŠT šilumos santykis) 
svyruoja apie 0,8. Pavaizduotu atveju iš 
vėsinimo sistemos „išsiurbta“ 35 °C šiluma 
(0,8 – 0,85 kWh) išmetama į orą. Tačiau 
ji gali būti panaudojama pirminiam karšto 
vandens ruošimui, plaukymo baseinams, 
šiltnamiams šildyti ar pan. Iš absorbcinio 
ŠS grįžtantis CŠT tinklų vanduo grąžinamas 
į paduodamą liniją, taip pažeminant paduo-
damą temperatūrą joje, arba į grįžtamą liniją. 
Kadangi vėsinimo sistemos nesudaro didelės 
įtakos bendram CŠT sistemos balansui, o va-
saros šiluma santykinai pigi ir jos dažniausiai 
yra perteklius, tai ekonomiškai naudingiau 
parduoti vėsinimo paslaugą, kad ir su kiek 
didesniais šilumos perdavimo nuostoliais. 
Šilumos pardavimas vėsumos vartotojams 
naudingas ir tuo, kad padidinama apkrova 
atliekų deginimo ir kitoms kogeneracinėms 
jėgainėms, kurioms svarbu vasarą parduoti 
kuo daugiau šilumos. 

Kadangi Lietuvos CŠT sistemos įprastai 
vasarą tiekia apie 70 °C temperatūros tinklų 
vandenį, aktualu panaudoti absorbcinius ŠS, 
varomus būtent 70 °C vandeniu. Tokį žema-
temperatūrį absorbcinį ŠS pagal AB „Kauno 
energija“ užsakymą pagamino Pietų Korėjos 
įmonė World Energy. 

Toks įrenginys yra kiek brangesnis nei 
tradiciniai, aukštesnės temperatūros va-
rančiajam vandeniui (80–95 °C) pritaikyti 

absorbciniai ŠS, tačiau tai suteiktų galimy-
bę, be CŠT sistemos koregavimo, vėsinti 
bet kuriuos objektus, prijungtus prie CŠT 
vamzdynų. 

Esant galimybei ir ekonominiam tiks-
lingumui, santykinai pigi vasaros vėsinimo 
šiluma ateityje turėtų būti panaudojama ir 
šildymo poreikiams žiemos laikotarpiu. Tam 

4 pav. Žematemperatūrio absorbcinio ŠS charakteristikos, COP – 0,8

5 pav. Centralizuoto šildymo ar vėsinimo sistema Helsinkyje (Helsinki Energy) 
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palanku panaudoti ir atliekinę energiją iš ko-
generacinių elektrinių ar pramonės objektų, 
saulės kolektoriais pagamintą „nemokamą“ 
šilumą ar pan. Šia kryptimi aktyviai dirba ir 
jau turi sukaupę didelę patirtį Skandinavijos 
šalių šilumininkai, kurie vis dažniau save 
vadina centralizuotos energijos tiekėjais, nes 
šiluma, vėsuma ir elektra vis labiau susipina 
ir formuoja kompleksines energijos genera-
vimo ir tiekimo sistemas.

CENTRALIZUOTO ŠILDYMO 
AR VĖSINIMO SISTEMOS 
SU VĖSINIMO ŠILUMOS 
AKUMULIACIJA
Šiuo atveju iš vėsinimo objektų surenka-

ma šiluma ne išmetama į aplinką, o kaupiama 
ir panaudojama kaip pirminė energija šildy-
mui žiemos mėnesiais. Tokios sistemos pa-
vyzdys yra Helsinkyje (Suomija), kur šiluma 
surenkama iš vėsinamų pastatų, pramoninių 
ir komercinių objektų ir t. t. (žr. 5 pav.).

Sezoninei šilumos akumuliacijai gali būti 
naudojamos įvairaus tipo saugyklos, tačiau 
patogiausia naudoti esamus natūraliai izo-

liuotus požeminius vandens telkinius, kaip tai 
padaryta Helsinkyje. Danijoje jau įrengtas ne 
vienas atviras vandens baseinas vasaros ši-
lumai akumuliuoti. Kopenhagoje planuojama 
tam tikslui įrengti „šalto“ ir „šilto“ vandens 
baseinus Baltijos jūroje ir pan.

REGULIACINIAI VĖSINIMO 
ASPEKTAI

Jeigu vėsinimo paslaugai vykdyti šilumi-
nė energija Lietuvoje iš reguliuojamos CŠT 
sistemos būtų parduodama kitam subjektui, 
tai būtų traktuojama kaip reguliuojama šilu-
mos tiekimo veikla. Tačiau šiuo atveju galima 
būtų taikyti diferencijuotą šilumos kainą, 
kadangi šilumos panaudojimo vėsinimui 
(sezoniškumo kriterijus) yra aiškiai apibrėž-
tas, kaip galimybė Šilumos ūkio įstatyme. 
Tai turbūt neišvengiama, nes centralizuoto 
vėsinimo paslauga konkuruoja su vietinio 
vėsinimo elektra varomais kompresoriniais 
siurbliais. Tad, siekiant konkurencinio 
pranašumo, reikėtų taikyti abiem pusėms 
patrauklią mažesnę sezoninę ar diferencijuotą 
šilumos kainą.

Jeigu šilumos tiekėjas pats įrengtų vėsi-
nimo sistemą ir parduotų galutinę vėsinimo 
paslaugą vartotojui, tai turėtų būti nereguliuo-
jama veikla. Kaip ir kitur Europoje, už šilumos 
apskaitos prietaiso (pastatuose) vykdoma 
veikla nėra monopolinė, nes konkuruojama 
su kitais paslaugų tiekėjais. 

Jeigu CŠT įmonė įrengtų atskirą vėsinimo 
sistemą (vamzdynų tinklą), tai irgi kol kas 
būtų nereguliuojama veikla ir santykiai su 
vartotojais turėtų būti grindžiami dvišalėmis 
sutartimis. Bet kuriuo atveju pagal pasaulinę 
praktiką centralizuotas vėsumos tiekimas yra 
gera galimybė užsidirbti papildomų pajamų, 
panaudojant turimą CŠT infrastruktūrą, po-
tencialą ir resursus.

Lietuva 2021–2027 ES paramos nau-
dojimo laikotarpyje planuoja skir ti lėšų 
centralizuoto vėsinimo sistemų vystymui, 
kad būtų galima panaudoti žalią, daugiausia 
vietinės kilmės biokuro ar atliekų šilumą 
ir taip pakeisti importuojamą iš dalies iš 
iškastinio kuro gaminamą elektros energiją. 
Tai padėtų siekti strateginių Lietuvos dekar-
bonizavimo ir energetinės nepriklausomybės 
tikslų. Ruoštis tam reikia jau dabar.

ŠILTI IR JAUKŪS NAMAI – SVARBI LIETUVOS 
ŽMONIŲ GEROVĖS DALIS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Dauguma Lietuvos žmonių gyvena dau-
giabučiuose gyvenamuosiuose namuose, 
kuriuose klestinti ir tris dešimtmečius netai-
soma „neteisybė“ kelia nusivylimą ir verčia 
žmones abejoti valstybės administraciniais 
gebėjimais tinkamai organizuoti kolektyvinio 
gyvenamojo būsto eksploatavimą ir priežiūrą. 
Pagrindinės tokio nusivylimo priežastys:

1. Dauguma Lietuvos gyventojų labai 
neorganizuoti, tad veiksmingos bendrijos 
nesudaro nė dešimtadalio turto valdytojų. 
Pagrindinis turto valdytojas – administra-
torius. Reikalavimai administratoriams dėl 
techninio ar finansinio pajėgumo nėra griežti, 
tad jais gali būti bet kas, gali atmestinai 
vykdyti savo funkcijas, tačiau jį pakeisti 
gana sudėtinga.

2. Administratoriai vykdo patys arba 
samdo vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojus (toliau – prižiūrėtojai). 

Šie turėtų rūpintis ne tik  pas-
tato šildymo ir karšto vandens 
tiekimo įrenginių sistemos (to-
liau – vidaus įrenginiai) patikimu 
darbu, bet ir kokybiškais para-
metrais, įrenginių atnaujinimu ir 
modernizavimu. Bet gyventojai 
vangiai skiria papildomas lėšas 
vidaus įrenginiams atnaujinti, 
mažai kas daroma, tik vykdoma 
minimali priežiūra, teikiamos 
avarinės tarnybos paslaugos 
ir pan.

3. Nesant privalomųjų reikalavimų ir dėl 
neveiksmingos vidaus sistemų priežiūros, 
kai kuriuose pastatuose metų metais tęsiasi 
nekokybiškas dalies patalpų šildymas. Šildy-
mo sistemos dažnai yra išbalansuotos, todėl 
vienos patalpos perkaitinamos ir intensy-
viai vėdinamos, o kitose nepasiekiama 

net minimali higienai būtina temperatūra. 
Tačiau visi bendrasavininkai už ploto vieneto 
šildymą moka vienodą kainą. Žinoma, tai 
kelia gyventojų nepasitenkinimą.   

4. Kai dėl valstybinio reguliavimo šilu-
mos tiekėjai nustojo modernizuoti elevato-
rinius šilumos punktus (ši paslauga buvo 
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EKOLOGIŠKA, PATOGU, TAUPU – „DANFOSS“ 
ŠILUMOGRĄŽOS SPRENDIMAS

Kęstutis Paulavičius
UAB „Danfoss“

SIEKIANT LAIKANTIS TVARIOS EKONO-
MIKOS PRINCIPŲ SUTAUPYTI IŠLAIDAS 
ŠILDYMUI, DAUGELIS ŠALDYMO ĮRANGĄ 
NAUDOJANČIŲ ĮSTAIGŲ DIEGIA ĮVAIRIUS 
SPRENDIMUS, KURIE ŠALDYMO METU 
ATSIRANDANČIĄ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ 
PANAUDOJA PATALPOMS IR VANDENIUI 
ŠILDYTI. NUO PRAĖJUSIŲ METŲ GRUO-
DŽIO 1-OSIOS SKANDINAVIJOJE IŠBAN-
DYTAS „DANFOSS“ ŠILUMOS ATGAVIMO 
ĮRENGINYS (ŠAĮ) VEIKIA VIENAME PRE-
KYBOS CENTRE.

KOMPAKTIŠKAS IR LENGVAI 
INSTALIUOJAMAS
Kaip pasakoja „Danfoss“ Šilumos tech-

nikos skyriaus vadovas Kęstutis Paulavičius, 
„Danfoss“ ŠAĮ – tai gamykliniu būdu gami-
namas, testuotas ir standartizuotas įren-
ginys, padedantis panaudoti CO2 šaldymo 
sistemose šaldymo metu sukuriamą šilumą 
pastatams šildyti ir karštui vandeniui ruošti.

„Tokio šilumogrąžos įrenginio didžiausią 
poreikį jaučia parduotuvės, kur šaldymo įren-
giniai naudojami produktams vėsinti ir žemai 
temperatūrai palaikyti. Skandinavijos šalių 
parduotuvėse „Danfoss“ šiuo metu įrengė jau 
šimtus ŠAĮ, tad tai jau ne tik laboratorijose 
testuotas, bet ir rinkoje patikrintas sprendi-
mas. Lietuvoje parduotuvės jau diegia įvairius 

Lietuvoje sukurtus sprendimus, leidžiančius 
panaudoti šaldymo įrenginių šilumą, tačiau 
jie turi technologinių trūkumų, kuriuos „Dan-
foss“ išsprendė“, – pasakoja K. Paulavičius.

Ne specialistui labiausiai pastebimi pra-
našumai – „Danfoss“ ŠAĮ itin lengvai ir greitai 
instaliuojamas beveik bet kuriame šilumos 
punkte, šis sprendimas užima apie 30 proc. 
mažiau vietos nei analogiški įrenginiai, o jau 
įrengtuose šilumos punktuose tai aktuali 
problema.

TECHNOLOGINIAI PRANAŠUMAI

Žiūrint iš technologinės pusės, su da-
bar Lietuvoje naudojamais ŠAĮ „Danfoss“ 
sprendimas turi keletą esminių skir tumų, 

išimta iš reguliuojamų šilumos kainų), 
didelė jų dalis liko neautomatizuota, todėl 
tokie pastatai pavasarį ir rudenį dažnai 
perkaitinami, o žiemą gali būti nekokybiškai 
šildomi. Juose būdingas didelis šilumos 
suvartojimas.

5. Egzistuoja sumaištis dėl netinkamai 
įgyvendinamo 2-ojo karšto vandens būdo 
pasirinkimo. Didelė dalis karšto vandens 
skaitiklių butuose nepatikimi, metrologiškai 
netikrinami, tad jų parodymai netikslūs. Kar-
tais vyksta parodymų klastojimai. Gyventojai, 
matydami nekontroliuojamą karšto vandens 
apskaitą daugybėje pastatų, piktinasi neko-
rektiškai tiekiama paslauga.

6. Matydami, kad butų įrenginių priežiūra 
realiai nevyksta, gyventojai pradeda patys 
daryti įvairias savavališkas rekonstrukci-
jas: pakeičia šildymo paviršiaus plotą, įsiren-
gia šildymą balkonuose ar pan., tačiau už tai 
nemoka, tai yra moka visi pastato bendra-
turčiai. Kadangi niekas tokios „teisybės“ 
atstatymu neužsiima, tai nuvilia sąžiningai 
besielgiančius gyventojus.

7. Tokios ir panašios priežastys lemia, 
kad santykinis šilumos suvar tojimas ir 
mokėjimai už šiluminę energiją atskiruose 
pastatuose skiriasi iki 10 kartų, esant tai 
pačiai šilumos kWh kainai.

8. Vidaus įrenginių eksploatacijos lai-
kas daugelyje pastatų jau viršija galimą 
eksploatacijos laiką, tačiau jie nekeičiami, 
todėl auga avarijų rizika.

9. Renovacijos tempai lėti, tačiau tikima-
si, kad padėtį kažkiek pagerins pradedama 
„mažoji“ arba „inžinerinė“ vidaus įrenginių 
renovacija.

10. Valstybinė energetikos reguliavimo 
taryba (VERT) turi didelį potencialą pagerinti 
daugiabučių gyvenamųjų pastatų vidaus įren-
ginių patikimumą bei energinį efektyvumą, 
tačiau nesimato valios aktyviau įsitraukti 
į šią veiklą. Net vyksta atvirkščiai – VERT 
rengia TA projektus, „legalizuojančius“ pri-
žiūrėtojų neveiklumą.

Gyvenamasis būstas, kuriame Lietuvos 
gyventojai praleidžia didelę dalį savo laiko, 
labai lemia savijautą ir žmonių gerovę, todėl 
svarbu valstybės ir savivaldos įstaigoms 
aktyviau įsitraukti į gyventojų aprūpinimo 
šiluma ir karštu vandeniu veiklą ir pasiekti 
progresą šioje srityje (tai pasiteisino orga-
nizuojant daugiabučių gyvenamųjų namų 
renovaciją). Galimi žingsniai, gerinant 
daugiabučių gyvenamųjų namų aprūpinimą 
šiluma ir karštu vandeniu:

1. VERT turėtų parengti daugiabučių 
gyvenamųjų namų registrą, kuriame pagal 

tikslines deklaracijas būtų kaupiami ir anali-
zuojami pastatų techninės būklės ir energinio 
efektyvumo duomenys ir kurių pagrindu būtų 
atliekami periodiniai patikrinimai, vertinama 
turto valdytojų ir prižiūrėtojų darbo kokybė, 
siūloma parama vidaus įrenginių ir sistemų 
atnaujinimui ar pan.

2. Teisės aktuose griežčiau apibrėžti 
ir kontroliuoti vidaus įrenginių prižiūrėtojų 
kvalifikaciją, jų pareigas bei atsakomybę, 
užtikrinant kokybės parametrus, atliekant 
privalomuosius priežiūros darbus ir bendra-
turčių pareigas tai apmokėti.

3. Atsakingos valstybės įstaigos turi 
skubiai pagerinti daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų priežiūros kokybę bei jos organizavi-
mą ir spartinti vidaus sistemų atnaujinimo bei 
modernizavimo projektus (kažkodėl Aplin-
kos ministerija tam priešinasi), nes vidaus 
sistemos dažnai išdarkytos, išbalansuotos, 
energiškai neefektyvios, senstančios, todėl 
darosi nepatikimos. 

Žmonės daugiabučiuose gyvenamuo-
siuose namuose turi teisę gyventi patogiai, 
o valstybės pareiga – padėti pasiekti gerovę 
bendrai valdomuose būstuose, kur daug 
trūkumų, o pažanga nedidelė, nes sprendimai 
priiminėjami pasyviai ir tik būtų savininkų 
balsų daugumos principu.
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leidžiančių įrengti ir eksploatuoti įrangą 
lengviau, paprasčiau bei efektyviau.

Dažniausiai dėl šiuo metu naudojamų ŠAĮ 
specifikos jiems reikia įrengti beveik atskirą 
šilumos punktą ir šildymo mazgas geba tuo 
pačiu metu naudoti arba ŠAĮ, arba centra-
lizuoto šilumos tinklo sukuriamą energiją.

„Šiuo atveju iškyla nesklandumų, nes ŠAĮ 
dažnai negali užtikrinti vandens pašildymo 
iki reikiamos temperatūros, ŠAĮ ir centrinio 
šildymo sistemos darbo režimai keičiasi, tad 
sunku užtikrinti tolygią vienodos temperatūros 
karšto vandens ar termofikato gamybą. „Dan-
foss“ sprendimas leidžia vienu metu naudoti 
ir ŠAĮ, ir šilumos tinklų energiją, pastarosios 
pasiimant tiek, kiek reikia papildomai pašildyti 
ŠAĮ pašildytą vandenį ar termofikatą, tad šilu-
mos gamyba vyksta nenutrūkstamai, sklan-
džiai ir tolygiai“, – pasakoja K. Paulavičius.

Dar vienas svarbus skir tumas, maži-
nantis energijos gamybos sąnaudas, yra 
„Danfoss“ ŠAĮ instaliavimo technologinis 
skirtumas. Naudojant tradicines technologi-
jas, ŠAĮ sukuriamas beveik atskiras šilumos 
punktas, kuriam reikia atskiro vamzdyno su 
termofikatu (glikoliu). „Danfoss“ ŠAĮ insta-
liuojamas tiesiai į esantį šilumos mazgą, tad 
tai ne tik paprasčiau, bet ir taupiau.

„Apskaičiavome, kad vienai šilumos 
sistemai užpildyti reikia glikolio maždaug už 
8 tūkst. eurų. Kai įrengiamos dvi sistemos, 
šį skaičių turime dauginti iš dviejų. Mūsų 
sprendimas leidžia išvengti antrosios siste-
mos, tad vien eksploatacijos pradžia atpinga 
8 tūkst. eurų. O glikolį, laikantis techninių 
rekomendacijų, reikia keisti kas 5 metus, 
tad eksploatacinės išlaidos sumažėja tikrai 
pastebimai“, – sako K. Paulavičius.

Visi šilumokaičiai yra gaminami pagal 
„Danfoss“ sukurtą „Micro Plate“ techno-
logiją, dėl kurios stipriai pagerėja šilumos 
punkto energetinis efektyvumas ir prailgėja 
naudojimo trukmė.

Dar vienas svarbus privalumas – aps-
kaita. Naudojant „Danfoss“ ŠAĮ, vartotojas 
mato, kokią dalį gaminamos šilumos ener-
gijos jis gauna iš įrenginio, ir gali tiksliai 
apskaičiuoti, kiek sutaupė.

ŠAĮ INSTALIAVIMAS

„Danfoss“ ŠAĮ yra statomas ant grindų 
kaip vientisas įrenginys su galimybe jį iš-
skaidyti į 3 dalis. Ši savybė patogi tuo, kad 
jį galima pernešti siaurais koridoriais. 

Dėl standar tinio įrenginio išdėstymo 
jungiamąjį vamzdyną pastate galima paruošti 
dar prieš pristatant patį įrenginį. 

„Danfoss“ ŠAĮ turi elektroninę automatinę 
valdymo sistemą, kuri gali veikti autonomiš-
kai arba lengvai instaliuota į bendrą šilumos 
valdymo sistemą. Automatinis „Danfoss“ ŠAĮ 
valdiklis suteikia daugiau galimybių palaikyti 
išorinį ryšį. Įprastiniai SCADA sprendimai 
su valdikliu gali komunikuoti per „Modbus“ 
protokolą. 

„Danfoss“ taip pat siūlo internetinį 
SCADA sprendimą, dar vadinamą ECL por-
talu (ecl.portal.danfoss.com), kuriame yra 
nuotolinio valdymo, stebėjimo ir pavojaus 
pranešimo iš šilumos punkto funkcijos. 
Dėl ECL portalo ergonomikos juo paprasta 
naudotis, o prieigą prie ŠAĮ valdymo per 

kompiuterį arba išmanųjį telefoną turite 
24 val. per parą režimu. 

PIRMIEJI REZULTATAI

„Šiuo metu ne viena įmonė įrengia 
šilumogrąžos įrenginius, nes tai ne tik eko-
nomiška, bet ir žalioji energija, o tai svarbu. 
Išanalizavę ir palyginę praktiškai išbandytus 
rinkoje siūlomus sprendimus, matome, kad 
„Danfoss“ ŠAĮ kol kas yra vienintelis tokio 
tipo paprastai instaliuojamas gamyklinis, o 
ne kiekvieną kartą specialiai projektuojamas 
įrenginys, išsiskiriantis itin paprastu instalia-
vimu“, – sako K. Paulavičius.
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MAŽOJI RENOVACIJA – GALIMYBĖ  
GYVENTI TAUPIAU IR PATOGIAU

UAB „Danfoss“

MAŽOSIOS RENOVACIJOS PROGRAMA 
DAUGIABUČIAMS, SPECIALISTŲ TEIGI-
MU, UNIKALI GALIMYBĖ GAUTI VALSTY-
BĖS PARAMĄ IR MINIMALIOMIS IŠLAI-
DOMIS PAGERINTI PASTATO ŠILDYMO 
SISTEMAS, DĖL TO GALIMA SUTAUPYTI 
IKI 30 PROC. IŠLAIDŲ ŠILDYMUI, PASTE-
BIMAI PAGERINTI KOMFORTO SĄLYGAS 
BEI APSISAUGOTI NUO LEGIONELIOZĖS.

ATSIPIRKS PER KELERIUS METUS
„Paprastai šildymo sistemos renova-

vimas atliekant kompleksinį daugiabučio 
atnaujinimą sudaro apie 10 proc. bendros 
sąmatos. Tačiau vien šis veiksmas gali leisti 
sutaupyti iki 30 proc. šilumos nuostolių karš-
to vandens ir šildymo sistemoje. Ir šiuo metu 
dar turite unikalią galimybę gauti Valstybės 
paramą“, – sako „Danfoss“ šildymo sistemų 
specialistas Justas Rutkauskas.

APSAUGOS NUO LEGIONELOS 
BAKTERIJŲ

Kaip pasakoja J. Rutkauskas, mažoji 
renovacija be sumažėjusių šildymo sąskaitų 
išsprendžia ir keletą kitų svarbių problemų.

Pirmoji – tai karšto geriamo vandens sis-
temos trūkumų pašalinimas. Dažnai senuose 
daugiabučiuose toliau nuo šilumos mazgo 
esančiuose butuose tenka ilgokai palaukti, 
kol pradės bėgti karštas vanduo, o už bė-
gantį šaltą vandenį jūs vis tiek mokate kaip 
už karštą. „Dar baisiau už dideles sąskaitas 
yra tai, kad vėsesnis nei numatyta higienos 

normose karštas vanduo gresia rimtais 
sveikatos sutrikimais, mat žemesnė nei 43 
laipsniai šilumos temperatūra – ideali vystytis 
legioneliozę sukeliančioms bakterijoms“, – 
pasakoja šildymo sistemų specialistas.

Dar viena problema susijusi su „gy-
vatukais“ – jei sistema nesubalansuota, 
pasitaiko, kad jais teka per karštas vanduo 
ir per didelis jo srautas. Tai reiškia, kad per 
gyvatukus patiriami dideli šilumos nuostoliai, 
kuriuos gyventojams reikia apmokėti.

Taip pat svarbu tai, kad investicijos į 
šildymo sistemų sureguliavimą, neįvertinus 
pagerėjusio komforto, atsiperka per 3–5 
metus, kai kitų kompleksinės renovacijos 
sektorių atsiperkamumas trunka kelis kartus 
ilgiau.

VALSTYBĖ PADENGS 30 PROC. 
IŠLAIDŲ

Nesubalansuota šildymo sistema lemia 
ne tik didesnes išlaidas, bet ir gerokai ma-
žesnį komfortą, o kai kur net antisanitarines 

sąlygas. „Beveik kiekvieną žiemą pasigirsta 
gyventojų skundai, kad namuose per šalta, 
o mokėti reikia lyg šildytų normaliai. Tai senų 
daugiabučių su nesubalansuotomis šildymo 
sistemomis problema, kai viename bute 16, 
kitame 26 laipsniai šilumos. Vieniems reikia 
papildomai šildytis elektriniais radiatoriais, 
kiti slepia radiatorius po pagalvėmis, kad būtų 
vėsiau“, – pasakoja J. Rutkauskas.

Mažosios renovacijos projektas leidžia 
susitvarkyti šilumos mazgą, taip pat susiba-
lansuoti šildymo ir karšto vandens sistemas. 
„Pagal šią programą galima nebrangiai dau-
gia butyje įsirengti individualią apskaitą, susi-
balansuoti visą sistemą, įsi rengti balansinius 
ventilius, kurie tolygiai paskirstys šilumos 
srautą bei termoreguliatorius, leisiančius re-
guliuoti šilumos kiekį. Tai apsimoka padaryti 
ir be jokios paramos, bet dabar, dalyvaujant 
mažosios renovacijos programoje, valstybė 
padengs 30 proc. išlaidų“, – sako J. Rut-
kauskas.

Specialisto skaičiavimais, priklausomai 
nuo daugiabučio, mažosios renovacijos 

Per 5 dienas įrenginys gali būti, įreng-
tas, suderintas ir atliktos defektavimo 
procedūros. Įrengiant kitus sprendimus, 
šie procesai trunka iki mėnesio, derinimo 
darbus dažnu atveju reikia atlikti ir vėliau. 
Didelis privalumas tai, kad įrenginys gami-
namas gamykloje, o ne vietoje iš atskirų 

elementų, tad eliminuojama santechniko 
darbo klaida.

Taip pat labai patogiai ir efektyviai įren-
ginio valdymas buvo instaliuotas į prekybos 
centro turimą šilumos valdymo programą.

„Nors apie rezultatus kalbėti dar anks-
toka, „Danfoss“ ŠAĮ Lietuvoje veikia tik 

nuo 2019 m. gruodžio pradžios, šiuo metu 
matome, kad sistema leidžia susigrąžinti apie 
90 proc. šaldymo įrenginių pagaminamos ši-
lumos, o gamindamas šilumą savo reikmėms 
iš šaldymo įrenginių prekybos centras pasi-
gamina apie 45 proc. energijos“, – pasakoja 
K. Paulavičius.
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kaina vienam butui svyruotų tarp 10–15 eurų 
už kvadratinį metrą.

PARAIŠKAS PRIIMS IKI 
LIEPOS 1 D.

Kaip pasakoja Būsto energijos taupymo 
agentūros (BETA) direktoriaus pavaduotoja 
Gintarė Burbienė, mažosios renovacijos 
priemonė sukur ta dėl kelių priežasčių. 
„Pirmiausia yra tokių daugiabučių, kuriems 
galbūt šiuo metu nėra būtina kompleksinė 
renovacija, kar tais užtenka sutvarkyti tik 
šildymo sistemą. Antra – kultūros paveldo 
namai dažnai net neturi galimybės dalyvauti 
kompleksinėje renovacijoje, nes šiems pas-
tatams taikomi specialieji reikalavimai. Ga-
liausiai „mažoji“ renovacija suteikia gyven-
tojams galimybę įsidiegti pavienes energinio 
efektyvumo didinimo priemones“, – aiškina 
G. Burbienė.

Teikti paraiškas dėl mažosios renovacijos 
galima iki š. m. liepos 1 dienos, projekto ad-
ministratorius – BETA. Pagal projekto nuos-

tatas, dėl paramos kreiptis gali daugiabučio 
namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, 
savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 
programos įgyvendinimo administratoriai, 
šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti as-
menys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų 
patalpų savininkų.

Kaip informuoja G. Burbienė, nors šiuo 
metu gautos 8 paraiškos, susidomėjimas 
priemone tikrai didelis ir, kaip rodo BETA pa-
tirtis, pagrindinis paraiškų srautas gaunamas 
baigiantis galutiniam pridavimo terminui.

Pagal mažosios renovacijos nuostatas, 
kompensuojamos šios išlaidos:

Bendrosios nuosavybės teise valdomų 
elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują 
automatizuotą šilumos punktą ar senų 
susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, 
kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto 
vandens temperatūros pastato vidaus karšto 
vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas 
arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame 
name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių 
ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengi-

mą – privaloma Projekto metu įgyvendinti 
veikla;

Šildymo sistemos pertvarkymas ar keiti-
mas (įskaitant radiatorių keitimą, termosta-
tinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir 
(ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių 
rengimą);

Individualių šilumos apskaitos prietaisų 
ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir 
(ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios 
vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių 
ir karšto vandens skaitiklių butuose, die-
gimas;

Karšto vandens sistemos pertvarkymas, 
susijusių elementų keitimas (rankšluosčių 
džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų keitimą 
ir (ar) izoliavimą.

Programai įgyvendinti numatyta skir ti 
5 mln. eurų.

Norintiems daugiau sužinoti apie ma-
žosios renovacijos galimybes ir sąlygas 
„Danfoss“ kovo mėnesį ketina organizuoti 
specialius seminarus, apie kuriuos daugiau 
informacijos rasite www.danfoss.lt.

INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO  
SEZONO PABAIGOS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Šildymo sezonas baigiamas savivaldybės 
institucijos sprendimu. Kitu laiku, negu savi-
valdybės institucijos nustatyta šildymo sezono 
pabaiga, gyventojai balsų dauguma gali patys 
nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, 
nepažeidžiant higienos normų reikalavimų.

Teisės aktais nustatyta, kad:
• Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama 

į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato 
savivaldybės institucija, sau pavaldžiose 
įstaigose. 

• Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir dau-
giabučius gyvenamuosius namus, gali 
baigti šildymą savo nuožiūra, nepažei-
džiant nustatytų higienos normų. Nepa-
sinaudojus šia galimybe, visi vartotojai 
baigia šildymo sezoną pagal savivaldy-
bės sprendimu nustatytą grafiką. 

• Šilumos tiekėjas, suderinęs su savival-
dybės institucija, nustato pastatams ar 
jų grupėms šildymo išjungimo eiliškumą.

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad: 
• Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą 

reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą 
vartotojams iki pastatų įvadų.

• Pastatų savininkai, daugiabučių gyvena-
mųjų namų valdytojai (administratoriai) 
ir (ar) pastatų šildymo ir (ar) karšto 

vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina 
saugų pastatų šildymo sistemų stab-
dymą, taip pat organizuoja daugiabučių 
namų gyventojų sprendimų priėmimą dėl 
galimybės baigti šildymą jų nuožiūra kitu 
laiku (nei savivaldybės patvirtinta šildymo 
sezono pabaiga).
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ŠILUMOS TINKLŲ SKAITMENIZAVIMAS: 
PRAKTINĖS ĮŽVALGOS

Dr. Vytautas Šiožinys
UAB „Energy Advice“

DIDIEJI DUOMENYS – IR NAUDA, 
IR IŠŠŪKIS
Šiame visuotinio skaitmenizavimo amžiu-

je būtų sunku rasti įmonę, veikiančią status 
quo sąlygomis. Tiek bendrovių vadovai, tiek 
specialistai patiria išorės ir vidaus  spaudimą 
optimizuoti savo veiklos procesus, užtikrinti 
paslaugų kokybę,  patikimumą ir tuo pačiu 
mažinti nuostolius. Tad visiškai suprantamas 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos 
specialistų užduodamas klausimas: kokie 
sprendimai padėtų užtikrinti patikimą, efek-
tyvų šilumos sistemos darbą ir joje generuo-
jamų šilumos nuostolių mažinimą? 

Geri verslo sprendimai yra paremti objek-
tyviais, aktualiais ir tinkamais duomenimis. 
Neretai įmonės turi galimybes tokius duome-
nis surinkti, tačiau dažnai jie būna tinkamai 
nesusisteminti. Ne išimtis ir šilumos tiekimo 
bendrovės.  Priimant kokybiškus šilumos 
tiekimo sistemų valdymo sprendimus,  bū-
tina atsižvelgti ne tik į reikalaujamą šilumos 
galią, bet ir į šilumnešio temperatūros kiekį 
nustatytu laiko momentu. Dabar, kai vis 
plačiau diegiami išmanieji šilumos skaitikliai, 
aktualius duomenis  galima nuskaityti  bet ku-
riuo laiko momentu ir 
dažnumu. Kita vertus, 
šilumos tinklų darbuo-
tojams tenka apdoroti 
vis didesnį informa-
cijos kiekį. Taigi, kyla 
natūralus klausimas,  
ką daryti su gaunama 
informacija? Kaip ją 
greitai apdoroti? Kaip 
priimti sprendimus, 
pagrįstus duomenų 
analize? Gera žinia 
yra ta, kad jau eg-
zistuoja informacinių 
sistemų platformos, 
galinčios akimirksniu 
nuskaityti ir apdoroti 
didelį kiekį duomenų ir 
pasiūlyti tinkamiausią 
sprendimą šilumos 
tinklų patiriamoms 
problemoms spręsti. 

ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ 
IŠŠŪKIAI 
Daugelis šilumos tiekimo įmonių įvardija 

bent du didžiausius iššūkius, su kuriais 
susiduria: šilumos poreikio mažėjimu dėl 
renovacijos ir kintančių klimatinių sąlygų, 
šilumos gamybos ir transpor tavimo są-
naudų mažinimu, atsinaujinančių išteklių 
integravimu bei poreikiu plėsti šilumos tinklus 
didžiuosiuose miestuose. Dažna šilumos 
tiekimo įmonė nurodo, kad nėra arba trūksta 
techninės informacijos apie įrenginius, nėra 
atnaujinamos tinklo schemos ir dokumenta-
cija. Taigi, pirmas iššūkis, su kuriuo susidu-
riama – informacijos stoka. Dėl informacijos 
apie tinklą ir jo parametrus stokos bendrovės 
dažnai priima nekokybiškus sprendimus. 
Dalis įmonių specialistų mini tipišką atvejį, 
kai šilumos tiekėjas, gavęs skundą, kad vieno 
namo gyventojams šalta, padidina iš katilinės 
tiekiamos šilumos temperatūrą, nors, kaip 
vėliau paaiškėja, problema slypi ne katilinėje, 
o  konkretaus namo šildymo punkte. Šis atve-
jis puikiai iliustruoja situaciją, kai neteisingai 
interpretuota informacija sukuria papildomus 
finansinius nuostolius. 

Kitas šilumos tiekimo specialistų galvos 
skausmas – šilumos tinklų valdymo efek-
tyvumas. Kai kurie jų pastebi, kad dažnai 
būna neaišku, ar konkretus tinklas valdomas 
geriausiu būdu. Į šį klausimą sunku rasti 
atsakymą, kai, atsižvelgiant į tinklo konfigūra-
ciją, parametrus ir šilumos poreikį kiekvieną 
tinklo darbo valandą,  nėra nustatomas 
geriausias sistemoje palaikomas slėgis, 
debitas ir temperatūra. Šiuo metu  šilumos 
kiekio tinkle planavimas dažniausiai vyksta 
remiantis istorine patirtimi, oro prognozėmis 
ir patvirtintu temperatūriniu grafiku. Be to, 
reikia neužmiršti, kad šilumos tinklai (dėl ilgų 
vamzdžių) turi šilumnešio tekėjimo trukmę. 
Todėl, dirbant automatinio valdymo režimu,  
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temperatūros reguliavimas pagal tempera-
tūrinį grafiką nėra geriausias, kadangi nėra 
įvertinama tinklo inercija. 

Dar vienas šilumos tinklų iššūkis – ši-
lumos vartojimo mažėjimas, dėl kurio auga 
santykiniai nuostoliai trasose, kadangi miestų 
kvartalų renovacija ir klimato pokyčiai keičia 
tinklo darbo režimą. Be to, šilumos tiekimo 
trasų rekonstravimo procesas užima daug 
laiko ir dažniausiai nesutampa su namų reno-
vacijos laiku.  Išeitis – esamą infrastruktūrą 
valdyti efektyviausiu būdu.

Taip pat labai svarbi atsinaujinančių iš-
teklių integracija į CŠT. Dažnas pavyzdys yra 

saulės kolektoriai, sumontuoti pas vartotoją 
ir prijungti prie CŠT. Vasarą vartotojas pats 
pasigamina šilumos energiją, o dalį energijos 
perduoda į CŠT. Tokio tinklo valdymas tampa 
tikru iššūkiu, jeigu gaminančio var totojo 
galia reikšminga tinklo mastu. Gaminantis 
vartotojas pakeičia projektinius hidraulinius 
srautus, o dėl to padidėja tinklų šilumos 
energijos nuostoliai. 

Esant keliems šilumos gamybos šalti-
niams, nepriklausomai nuo kuro rūšies, ope-
ratoriui tinklo valdymas tampa kompleksinis 
ir skirtingas, esant skirtingoms paros, metų 
laiko valandoms.

Energy Avice IT platformos EA-PSM Heat teikiamos naudos

Visi minimi iššūkiai susiję su dideliais 
duomenų kiekiais, jų analitika. Peršasi natū-
rali išvada, kad geriausias sprendimas būtų 
diegti IT sistemas, kurios padėtų analizuoti, 
valdyti ir eksploatuoti tinklą efektyviausiu 
būdu.

IT SPRENDIMAS, JO NAUDA

Pirmasis žingsnis, norint įveikti šilumos 
tinklų valdymo problemas – šilumos tinklo in-
ventorizacija ir skaitmenizavimas, leidžiantis 
visus reikalingus tinklo elementų parametrus 
suvesti į skaitmeninę erdvę. Tokiu būdu visi 
duomenys apie CŠT sistemą atsiduria duo-
menų bazėje, prie kurios įmonės inžinieriai 
turi laisvą priėjimą ir gali greitai sužinoti 
atitinkamo elemento parametrus. 

Surinkta ir į sistemą suvesta informacija 
apie daugiabučių šilumos punktų karšto 
vandens ruošimo ir šildymo šilumokaičius, 
šilumos punktų temperatūrinius grafikus, 
šilumos vamzdžių diametrus, ilgius ir 
izoliacijos tipus, reguliuojančią armatūrą, 
siurblinių siurblius yra susiejama su in-
tegruota geoinformacine sistema (GIS), 
t. y. tinklas atvaizduojamas žemėlapyje. 
Daugelis šilumos tiekimo įmonių turi duo-
menis GIS sistemoje, tačiau jie dažniausiai 
nėra išsamūs ar pakankamos apimties 
reikalingai  analizei atlikti. Kaip buvo minėta 
straipsnio pradžioje, gera žinia yra ta, kad 
rinkoje jau egzistuoja informacinių sistemų 
platformos, leidžiančios surinkti duomenis, 
greitai juos apdoroti ir koreguoti. Tačiau tuo 
pat metu įmonės susiduria ir su kitu iššū-
kiu – inžinerinio personalo patir ties valdyti 
tinklą, naudojant IT priemones, stoka. Šią 
problemą galėtų išspręsti visiškai automa-
tizuotas kiekvienos valandos hidraulinių-
energinių skaičiavimų atlikimas debesyse. 
Skaičiavimų rezultatai ir išvados gali būti 
teikiami tinklų operatoriams bei kitiems 
atsakingiems asmenims kiekvieną tinklo 
valdymo valandą. 

Vieną iš pažangiausių šilumos tinklų 
valdymo IT platformų pasaulyje yra sukūrusi 
lietuviška kompanija Energy Advice. Įmonė, 
atsižvelgdama į rinkos poreikį, siūlo pažangų 
sprendimą ne tik dideliems, bet ir mažiems 
šilumos tinklams. Suteikiama galimybė ne 
tik įsigyti EA-PSM Heat programinę įrangą, 
bet ir tinklo valdymo realiu laiku paslaugą, 
kuria naudodamasis operatorius kiekvieną 
valandą gauna optimalią tinklo valdymo 
užduotį. Tai leidžia atpiginti sprendimą ir 
padaryti jį prieinamu mažiesiems šilumos 
tinklams.
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MODERNIOS ŠILUMOS TIEKIMO  
SISTEMOS (R)EVOLIUCIJA

Marius Pastarnokas 
UAB „Uponor“

Klimato kaitos įtaka juntama jau kelerius 
metus. Gerokai šiltesni orai vasarą darosi jau 
įprastu reiškiniu. Šylančio klimato įtaka jun-
tama ne tik vasarą. 2019–2020 metų žiema 
buvo pirmoji per daugelį metų, kai vidutinė 
mėnesio lauko oro temperatūra viso sezono 
metu nenukrito žemiau 0 °C.

Klimato pokyčiai neaplenkia ir centra-
lizuotų šilumos tiekimo sistemų. Dėl aukš-
tesnės vidutinės temperatūros, taip pat naujai 
statomų aukštos energinės klasės pastatų 
bei renovuojamų senos statybos pastatų 
šilumos poreikis mažėja, todėl į pastatus gali-
ma tiekti žemesnių temperatūrinių parametrų 
šilumnešį. 

Iššūkiai, su kuriais susiduriama reno-
vuojant esamas šilumos tiekimo trasas arba 
tiesiant naujas, – projektavimo normos, 
parengtos praėjusiame amžiuje ir beveik 
nekeistos, tuo tarpu per pastaruosius 10 
metų drastiškai kito statybų technologijos 
ir pastatų kokybė.  Nors reali tiekiamo 
šilumnešio temperatūra įprastais atvejais 
šalčiausiais mėnesiais siekia 80–90 °C, 
tačiau projektuojant vis dar dažnai vertina-
mas 100–110 °C šilumnešio tiekimas, nes 

būtent tokios temperatūros yra nurodomos 
galiojančiose normose. 

Kalbant apie vidaus tinklus, dėl tų 
pačių normų ydingumo projektuojamos 

aukštatemperatūrės radiato-
rinės sistemos, t. y., esant 
pikiniams šilumos suvartoji-
mams, į radiatorius turi būti 
tiekiamas 70 °C šilumnešis. 
Atlikti tyrimai akivaizdžiai įro-
do faktą, kad, esant žema-
temperatūrėms sistemoms, 
energijos sąnaudos yra gero-
kai mažesnės. Dar daugiau – 
higienos normos ir žmogaus 
prisilietimo prie karštų paviršių 
ergonomikos standartas nuro-
do, kad patalpų viduje esančių 
šildomų paviršių temperatūra 
negali viršyti 45 °C, tai reiškia, 
kad šilumnešio temperatū-
ra radiatoriams privalo būti 
55–45 °C. 

Jei vidaus šildymo sis-
temos būtų projektuojamos 
teisingai, atsižvelgiant į inova-
cijas, gamtinių sąlygų poky-

čius bei naujų ir renovuotų pastatų energijos 
poreikio mažėjimą, tiekiamo šilumnešio 
temperatūrą būtų galima mažinti dar spar-
čiau ir tokiu būdu mažinti šilumos gamybos 
sąnaudas.

Svarbi funkcija tenka ir vandentiekio 
sistemoms, kur karšto vandens ruošimui 
yra reikalinga didelė galia higienos reika-
lavimams užtikrinti ir neefektyvių sistemų 
generuojamiems šilumos nuostoliams 
kompensuoti.

Karštam vandeniui (KV) ruošti pats laikas 
pradėti naudoti decentralizuotą KV ruošimo 
principą perkeliant KV ruošimą prie pat varto-
tojo, iki jo tiekiant tik šilumnešio ir šalto van-
dens vamzdynus. KV ruošiamas tik tuomet, 
kai yra poreikis, taip užtikrinant efektyviausią 
apsaugą nuo vandens užteršimo legionelės 
bakterijomis ir stipriai sumažinant energijos 
poreikį.

Pradėję projektuoti, montuoti ir eks-
ploatuoti sistemas, kurios atitiktų šio 
laikmečio poreikius, tiek centralizuotos 
šilumos tiekimo įmonės, tiek var totojai 
pajustų didžiulę finansinę naudą ir stipriai 
prisidėtume prie CO2 išmetimo į atmosferą 
mažinimo.
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IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS 
APSISAUGANT NUO COVID-19 IR APTARNAUJANT 

KLIENTUS NUOTOLINIU BŪDU
Arminas Šiurkus

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“

Nuo kovo 16 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karan-
tinas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama stabdyti COVID-19 plitimą 
šalyje, ragina kiek įmanoma daugiau apriboti fizinį žmonių kontaktą ir dirbti 
nuotoliniu būdu. 

Kiekvieną mėnesį šimtai tūkstančių žmonių nurašinėja savo šilumos, karšto 
vandens apskaitos prietaisų duomenis, pildo atsiskaitymo knygeles arba kurjerių 
atneštas sąskaitas, vyksta į pašto skyrius, prekybos centrus, šilumos tiekimo 
paslaugas teikiančias įmones ir deklaruoja skaitiklių rodmenis bei atsiskaito už 
paslaugas. Todėl susidaro eilės, įvyksta milijonai nereikalingų kontaktų, kurių 
metu ne tik beprasmiškai prarandamas paslaugas teikiančių įmonių ir jų klientų 
laikas, bet ir perduodamos ligos. Taip dauguma žmonių buvo įpratę elgtis visą 
savo gyvenimą. Pakeisti savo įpročius jiems yra sudėtinga arba paprasčiausiai 
jie apie tai negalvoja. Išimtis – nebent jaunesni ar kompiuterine prasme labiau 
išprusę žmonės, kurie naudojasi galimybe atsiskaityti ir perduoti informaciją 
internetu. Tačiau jie sudaro mažesnę visų vartotojų dalį. 

Siekiant sumažinti tiesioginius kontaktus, karantino metu Vyriausybė siūlo 
gyventojams neatsiskaityti už komunalines paslaugas. Bet kiek, negaudamos 
pajamų, tos įmonės veiks? Vieną mėnesį, du? Ir kokios bus to pasekmės?

Siekiant sumažinti įmonių patiriamus nuostolius dėl mokėjimų atidėjimų ir 
kitų priemonių taikymo, vienas iš prioritetinių šilumos tiekimo įmonių uždavinių 
yra pasiekti, kad atsiskaitymai už šilumos tiekimo paslaugas vyktų ir toliau, 
tik mokėjimai būtų atliekami elektroninėje erdvėje – žmonės bendravimą su 
paslaugų teikimo įmone galėtų atlikti vienoje savitarnos svetainėje, o, esant 
neišvengiamam reikalui, – viename aptarnavimo centre (savivaldybės mastu), 
o ne keliose įmonėse ir dar dešimtyse vietų, kaip buvo iki šiol. 

Šiuo metu, laikantis rekomendacijų dėl nuotolinio darbo, įmonių klientų fizinio 
aptarnavimo centrai yra uždaromi. Todėl reikia operatyviai realizuoti projektus, 
kurie maksimaliai padėtų spręsti šios krizės sąlygomis aktualiausius iššūkius:

1. Įmonei: maksimaliai padidinti elektroninių sąskaitų vartotojų skaičių bei 
sudaryti visas sąlygas patogiai deklaruoti rodmenis ir atsiskaityti už suteiktas 
paslaugas nuotoliniu būdu. 

2. Abonentinei tarnybai: užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą nuotoliniu 
būdu, o esant poreikiui, ir dirbant iš namų.

3. Klientui: internetu deklaruoti rodmenis ir atsiskaityti už paslaugas, regis-
truoti gedimus, pateikti prašymus, užklausas, užsakyti papildomas paslaugas 
bei darbus, pateikti ir gauti visą aktualią informaciją ir dokumentus, neišeinant 
iš namų.

Šiuos uždavinius sėkmingai sprendžia UAB IRTC diegiamos klientų ap-
tarnavimo ir darbų valdymo sistemos, be to, jos suteikia galimybę įmonių 
darbuotojams saugiai dirbti iš namų, o tai, šiomis karantino sąlygomis, yra 
vienas pagrindinių privalumų. Diegiamos sistemos veikia žiniatinklio technologijų 
pagrindu ir nesusieja darbo sistemoje su fizine darbo vieta, tad leidžia dirbti iš 
įvairių (net ir mobilių) darbo vietų. Tai ne tik taupo laiką, bet ir mažina patiriamas 
sąnaudas. Be to, šios sistemos leidžia klientams ir darbuotojams elektroninėje 
erdvėje kokybiškai bendrauti, sumažinti tiesioginių kontaktų poreikį ir tiesiogiai 
bendraujančių asmenų skaičių. 

Daugiau informacijos apie klientų aptarnavimo ir darbų valdymo sistemas 
internete adresu www.irtc.lt.
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NAUJAS TARPTAUTINIS PROJEKTAS „BALTIJOS 
IŠMANIOJI INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA“

Evaldas Čepulis
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Pagrindinis CŠT technologijos trūkumas 
yra didelis kapitalo poreikis, neefektyvi 
eksploatacija (šilumos nuostoliai) ir maža 
kapitalo grąža. CŠT įmonės sunkiai pritraukia 
naujos kartos išsilavinusius darbuotojus. 
Norint išspręsti šiuos iššūkius, padidinti 
CŠT efektyvumą ir sumažinti kapitalo po-
reikį, vienas iš reikalingiausių procesų bus 
protingas turto valdymas (angl. Smart Asset 
Management). Protingai valdant ir prižiūrint 
turtą, jis tarnaus ilgiau ir efektyviau bei su-
teiks dar labiau prieinamą šilumą galutiniams 
vartotojams. 

Projekto „Baltijos išmanioji infrastruktū-
ros priežiūra“ („Baltic Smart Assets Mana-
gement“, toliau – BSAM) tikslas – sukurti 
metodus ir tarptautinio bendradarbiavimo 
procesus turto išteklių valdymo plėtrai Bal-
tijos jūros regione. 
• Nustatyti kliūtis ir sėkmės veiksnius ku-

riant ir diegiant protingą išteklių valdymą, 
šilumos tiekimo tinklų skaitmeninimą. 

• Sukurti tarptautiniais mastais pritaikomus 
CŠT tinklų būklės stebėjimo metodus. 

• Šiuolaikinių IT priemonių pritaikymas ir 
panaudojimas duomenų srautų apdoro-
jimui ir CŠT tinklų priežiūros numatymui.
2020 m. vasario 4–6 dienomis Hel-

singborge, Švedijoje, vyko tarptautinio 
projekto BSAM pirminis partnerių susitiki-
mas-seminaras. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 
(LŠTA) yra tarptautinio projekto, vykdomo 
pagal ES regioninę pažangos programą 
„Intereg South Baltic″, partneriai. Iš viso 
projekte dalyvauja 13 partnerių iš Švedijos, 
Danijos, Lenkijos ir Lietuvos. 

Seminaras skirtas susipažinti su Švedijos 
CŠT sektoriaus organizaciniais ir techno-
loginiais aspektais bei naudojamomis ir 
taikomomis inovatyviomis technologijomis, 
vamzdynų patikimumui ir ilgaamžiškumui 
užtikrinti. Apžvalginį pranešimą padarė 
Hakanas Knutsonas (SweHeat CEO). Jis 
apžvelgė pagrindines tendencijas, vykstan-
čias Švedijos šilumos ūkyje, kurių didelė 
dalis aktuali ir Lietuvai. Konkurencija su 
alternatyviais šildymo būdais, iškastinio kuro 
atsisakymas, patikimumo ir ilgaamžiškumo 

užtikrinimas, ekonominis gyvybingumas 
ir panašūs aspektai. Regioninės šilumos 
tiekimo įmonės Oresundskraft, kuri jungia 
tris miestus, charakteristikas, eksploatavimą 
ir priežiūrą nušvietė Magnusas Ohlssonas. 

Buvo suorganizuota pažintinė ekskursija 
į atliekų deginimo jėgainę ir parodyti atskiri 
tinklo elementai.

Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė 
Oresundskraft prieš kelerius metus atsisakė 
hidraulinių bandymų, todėl taiko daugybę 
technologinių inovacijų patikimumui ir 
efektyvumui užtikrinti. Senos konstrukcijos 
trasų pratekėjimams aptikti ir kontroliuoti 
vykdoma nuolatinė stebėsena, naudojant 
inovatyvias technologijas. Senoms trasoms, 
sumontuotoms nepraeinamuose kanaluose, 
pratempiami drėgmės jutimo laidai, kurie 
nuolat seka ir nuotoliniu būdu informuoja apie 
atsiradusį vandens šaltinį. Šiems laidams 

pratempti tarp dvejų kamerų naudojamas 
mechaniniu būdu prakišamas sukamas, 
lankstus strypas. Žemiausiose vietose (pa-
prastai kamerose) įrengiami drėgmės jutikliai 
ir temperatūros matavimo prietaisai, kurie 
periodiškai siunčia signalus apie drėgmės 
lygį, temperatūrą ir tai leidžia aptikti gruntinio 
arba tinklų vandens patekimą į trasas. Įranga 
prijungta prie specialaus elektros generato-
riaus, kuris veikia dėl šilumos, sklindančios 
nuo vamzdžio paviršiaus.

Oresundskraft aktyviai diegia naują 
technologiją, kuri skirta stebėti vamzdynų 
sienelės storį (sienelės plonėjimą). Šios 
technologijos esmė – akustinis signalas 
periodiškai praleidžiamas pro vamzdyno 
atkarpą ir matuojamas jo sklidimo greitis. 
Jeigu dėl vidinės korozijos sklidimo greitis 
reikšmingai mažėja, reiškia, kad sienelė 
pavojingai suplonėjo. Tai gali būti priežas-

Installation Method

Cleaning the pipe by high pressure water flush or
poly pig
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tis detalesniems tyrimams ar vamzdžiui 
pakeisti. Šiuo metu įmonė yra įdiegusi 600 
tokių įrenginių atskiruose ruožuose ir greitu 
metu planuoja dar tiek pat įsigyti. Šis būdas 
patogus tuo, kad tiek siuntimo, tiek priėmimo 
jutikliai pritaisomi prie išorinio vamzdžio 
paviršiaus (ne invaziniai). Jutikliai prijungti 
prie duomenų siuntimo bloko SAB, kuris 
periodiškai siunčia informaciją į duomenų 
centrą. Šis blokas įrengiamas CŠT tinklo ka-
merose ir maitinamas elektros generatoriaus, 
veikiančio dėl temperatūrų skir tumo nuo 
vamzdžio paviršiaus ir aplinkos. Į duomenų 
perdavimo bloką SAB paprastai prijungiami ir 
kiti jutikliai, reikalingi vamzdyno stebėsenai, 
pvz., vandens lygio ir temperatūros kameroje 
jutikliai, deguonies ir CO koncentracijos ka-
meroje jutikliai, kurie perspėja apie pavojų. 
Šitą sistemą įmonė naudoja jau ketverius 
metus ir mano, kad tai patikima technologija 
vamzdyno vidinės korozijos poveikio stebė-
senai ir savalaikiam vamzdyno pakeitimui 
nustatyti. Ši technologija gana unikali, su-
kurta Švedijoje ir pradedama aktyviai naudoti 
įvairiose šalyse.

Susitikimo metu buvo pristatyti Lietuvos 
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus 

ypatumai ir procedūros, taikomos vamzdyno 
patikimumui ir ilgaamžiškumui užtikrinti. 
Didelė dalis seminaro buvo skir ta kitoms 
vamzdynų plyšimo lokalizavimo ir remonto 
technologijoms apžvelgti.

Firmos Adapis Geo-Radar atstovai prista-
tė georadarą, kuris padeda tiksliai nustatyti 
gelžbetoninio kanalo trūkio vieta, bekanalinių 
PVC vamzdžiui jungčių nesandarumus ir 
kitas problemas neinvaziniu būdu. CŠT 
įmonės vadovai teigiamai atsiliepė apie šią 
technologiją, nes ji leidžia nustatyti anksty-
vus defektus vamzdynų sistemoje. Mobilus 
prietaisas judėdamas virš trasų suteikia infor-
maciją apie trasose atsiradusius įtrūkimus, 
vandens ištekėjimus ar panašias problemas. 
Georadaras padeda tiksliai nustatyti vamzdy-
nų trajektoriją.

Seminaro dalyvius ypač sudomino įmo-
nės Oxeon/PPR gana nauja, bet perspektyvi 
senų vamzdynų remonto technologija, kuria 
į susidėvėjusį vamzdyną betranšėjiniu būdu 
įrengiamas anglies pluošto įdėklas. Juo 
vamzdynas hermetizuojamas ir atstatomas 
jo mechaninis atsparumas. Pirmieji projek-
tai atlikti 2013 metais ir parodė teigiamus 
rezultatus todėl, kad anglies pluošto įdėklas 

atlaiko iki 20 barų slėgį, yra atsparus koro-
zijai, šis būdas ypač patrauklus vamzdynų 
remontui sunkiai prieinamose vietose. Didelis 
privalumas, kad įdėklas į plieninį vamzdį gali 
būti sumontuojamas per 1–3 dienas. Šios 
technologijos kaina konkurencinga, palyginti 
su vamzdžio pakeitimu. Įranga išbandyta 
iki 500 mm diametro ir iki 170 metrų ilgio 
vamzdžiuose. 

Kitos firmos pristatė jau mums žinomą 
CŠT sistemų stebėsenos ir optimizavimo 
įrangą bei programas (IR spindulių kamerų 
naudojimo patirtis ir įvairūs aspektai, šilumos 
tinklų akumuliacinių savybių panaudojimas 
šilumos perdavimo efektyvumui didinti ir 
šilumos gamybos šaltinių tausojimui). Nauja 
tendencija, kad Švedijos ir kitų šalių šilumos 
tiekėjai aktyviau siūlo prižiūrėti, modernizuoti 
ir optimizuoti šilumos punktus. Šilumos 
punktų integracija į bendrą šilumos tiekimo 
sistemą sudaro prielaidas parametrams 
optimizuoti, šildymo procesams efektyvinti, 
leidžia stebėti šilumokaičių užsiteršimus, ply-
šimus ir padeda taupyti vartotojams šiluminę 
energiją. Kokybiška paslauga padeda išlaikyti 
savo rinkoje šilumos vartotoją, diegti visišką 
arba dalinį vėsinimą ir didina pajamų kiekį.

2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONUI 
BESIBAIGIANT (LAPKRIČIO, GRUODŽIO, 

SAUSIO, VASARIO, KOVO MĖN.)
Ramunė Gurklienė

LŠTA vyr. specialistė

Balandžio antroje pusėje, kaip įprasta, baigiasi savivaldybių orga-
nizuojamas šildymo sezonas. Tačiau šilumos tiekimas iki kiekvieno 
pastato vyksta ištisus metus, tad jo valdytojai gali įsijungti ar išsijungti 
šildymą bet kuriuo metu, jeigu taip nusprendžia ir nepažeidžia atskirų 
vartotojų interesų. 

Klimato faktorius, darantis didžiausią įtaką šilumos suvartojimui, 
yra išorės oro temperatūra,  kurios vidutinės mėnesinės reikšmės 
pavaizduotos 1 paveiksle. 

Šių metų kovą vyravo panaši lauko oro temperatūra (+3,3 °C) 
kaip ir prieš metus (+3,0 °C), todėl ir šilumos toms pačioms 
patalpoms šildyti suvartota tiek pat, tačiau dėl 18 proc. žemesnės 
šilumos kainos (palyginti 2020 ir 2019 m. kovo mėn.) sąskaitos 
bus mažesnės nei pernai. Žinoma, kiekviename mieste jos skirsis 
dėl skirtingų šilumos kainų pokyčių. 

Preliminariais duomenimis, buto savininkas šildymui tipiniuose 
senos statybos neapšiltintuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
namuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, vidutiniškai išleis 

apie 0,81 Eur už m2 per kovą (prieš metus šildymas kainavo apie 
1 Eur už m2),  o kokybiškuose daugiabučiuose – 0,32 Eur už m2 
(prieš metus mokėjo 0,4 Eur už m2). Daugiau žr. 1 lentelę.

Kaip matyti, pastarąją žiemą vyrauja neįprastai šilti orai. Vertinant 
išorės temperatūros įtaką šilumos suvartojimui, paprastai laikoma, 
kad šis poveikis proporcingas vidaus ir išorės temperatūrų skirtumui. 
Priimant, kad vidutinė patalpų temperatūra yra 18 oC, lygindami šios 
ir lauko temperatūros skirtumą su daugiamečiu vidurkiu, gautume, 
kad 2019–2020 metų šildymo sezono 5 mėnesiai buvo ypač šilti, 
o dėl šio faktoriaus energijos šildymui buvo suvartota vidutiniškai 
apie 23 proc. mažiau, arba 15 proc. mažiau, palyginti su 2018–2019 
metų šildymo sezonu. 

Q (2019–2020 )
=

18 oC – (+3,2 oC)
x 100 % = 77 % 

Q (daugiametis) 18 oC – (–1,2 oC)

Q (2018–2019 )
=

18 oC – (+0,4 oC)
x 100 % = 92 %

Q (daugiametis) 18 oC – (–1,2 oC)
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Galima teigti, kad, palyginti su daugiametėmis lauko oro sąly-
gomis, per 2018–2019 metų šildymo sezoną buvo suvartota apie 
8 proc. mažiau energijos, o per 2019–2020 metų šildymo sezoną – 
apie 23 proc. mažiau šilumos energijos toms pačioms patalpoms 
šildyti, jei pastate neįvyko esminių energijos vartojimui turėjusių 
įtakos pasikeitimų (pvz., renovacija). 

Sąskaitoms už šilumą didelę įtaką turi šiluminės energijos vieneto 
kaina (ct/kWh). Ji yra skirtinga kiekviename mieste. Vidutinės jos 
reikšmės Lietuvoje atskirais mėnesiais pateiktos 3 lentelėje. 

Galima apibendrintai pasakyti, kad 2019–2020 m. šildymo se-
zono lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario ir kovo mėnesių vidutinė 
šilumos kaina buvo apie 14 procentų mažesnė negu prieš metus. 
Žinoma, atskiruose miestuose ji gali skirtis iki dviejų kartų, o ir 
pasikeitimas per metus labai skirtingas. Tai irgi lemia mokėjimų už 
šiluminę energiją dydį.

Patį didžiausią poveikį šildymo sąskaitoms turi atskiro pastato 
energetinė kokybė. Šilumos suvartojimas vienam kvadratui ploto 
apšildyti tame pačiame mieste gali skirtis iki 10 kartų. Tai tiesiogiai 
lemia ir šildymo sąskaitos dydį. Šilumos suvartojimas atskiruose 
namuose priklauso nuo jo dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir 
langų kokybės, stogo ir rūsio būklės ir t. t. Didelę įtaką turi ir vidaus 
vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo 
prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis ir visą šį ūkį prižiū-
rinčios įmonės ar asmens kvalifikacija bei pastangos. Deja, bet dar 
didelė dalis daugiabučių gyvenamųjų namų naudojasi sovietinio tipo 

1 lentelė. Prognozuojami mokėjimai už šilumą 2020 m. kovo mėn., palyginti su 
2019 m. kovo mėn.

Šilumos suvartojimas ploto 
vienetui

16,8 kWh/m2 16,8 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame 
(60 m2) bute

1008 kWh/butui 1008 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 
(su 9 proc. PVM)

4,89 ct/kWh 5,97 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo 
sąskaita

49 Eur/mėn 60 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto 
vienetui

6,6 kWh/m2 6,6 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame 
(60 m2) bute

396 kWh/butui 396 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 
(su 9 proc. PVM)

4,89 ct/kWh 5,97 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo 
sąskaita

19 Eur/mėn 24 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto 
vienetui

23,4 kWh/m2 23,4 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame 
(60 m2) bute

1404 kWh/butui 1404 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 
(su 9 proc. PVM)

4,89 ct/kWh 5,97 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo 
sąskaita

69 Eur/mėn 84 Eur/mėn 

Sovietinės statybos tipinis 
daugiabutis, neapšiltintas, su 
senomis vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemomis

2020 m. kovas 
(+3,3 0C) 

2019 m. kovas            
(+3,0 0C) 

Senas, labai prastos būklės 
daugiabutis

2020 m. kovas 
(+3,3 0C) 

2019 m. kovas            
(+3,0 0C) 

2020 m. kovas 
(+3,3 0C) 

Naujos statybos ir pilnai 
modernizuotas daugiabutis

2019 m. kovas            
(+3,0 0C) 

2 lentelė. Atskirų šildymo sezonų temperatūrų palyginimas (˚C)

Mėnuo Daugiametė vidutinė 
mėnesio temperatūra

Priešpaskutinis šildymo 
sezonas Pastarasis šildymo sezonas 

2018 m. 2019 m. 2019 m. 2020 m.

Lapkritis +1,9 +2,6 +4,9

Gruodis –1,8 –1,0 +2,5

Sausis –3,2 –3,5 +2,8

Vasaris –3,2 +1,0 +2,4

Kovas +0,5 +3,0 +3,3

5 mėnesių vidurkis –1,2 +0,4 +3,2

Apytikslis santykinis šilumos suvartojimas 
šildymui 100 % 92 % 77 %

1 pav. Išorės oro temperatūros vidutinės mėnesinės reikšmės

Žinoma, tai yra labai vidutinės apytikslės reikšmės, nes šildymo 
sąnaudoms turi įtakos ir vėjuotumas, drėgnumas, pastato orientacija 
pasaulio šalių atžvilgiu ir daugelis kitų faktorių. Pažymėtina, kad dalis 
pastatuose suvartojamos šilumos beveik nepriklauso nuo klimato 
sąlygų, pavyzdžiui, energija, suvartota karštam vandeniui ruošti ar 
jo temperatūrai palaikyti. Dalis šilumos, kuri suvartojama patalpų 
vidaus temperatūrai palaikyti, taip pat skiriasi kiekviename pastate 
ir sudaro apie 70–80 proc. visos į pastatą patekusios šilumos. 
Todėl faktinis šilumos suvar tojimas kiekviename pastate labai 
individualus ir skirtingas. Čia pateikiami skaičiai yra tik vidutiniai ir 
labai orientaciniai.  
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Daugiabučių gyventojų bendrijos ar 
administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali 
teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų modernizavimui – mažajai 
renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik 
sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti 
sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamz-
dyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti 
šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir 
gauti 30 proc. kompensaciją.

KAS YRA MAŽOJI RENOVACIJA

2019 metų kovo 14 d. Seimas priėmė 
Valstybės paramos daugiabučiams na-
mams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 
Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, 
kuriuo sudaromos sąlygos modernizuoti 
gyvenamojo pastato šilumos punktą ir (ar) 
pertvarkyti ar modernizuoti šildymo ir (ar) 
karšto vandens sistemą, nepriklausomai 
nuo viso namo renovacijos, taip užsitikri-
nant valstybės paramą, kompensuojant 
30 procentų šių priemonių įgyvendinimo 
kainos.

Gyventojai turi galimybę susitvarkyti 
savo daugiabučių namų išderintas šildymo 
sistemas jas subalansuojant, įrengiant 

MAŽOJI RENOVACIJA: PROGA SUTAUPYTI 
UŽ ŠILDYMĄ IR GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ 

KEIČIAMUS RADIATORIUS
Parengta pagal VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“

elevatoriniais šilumos punktais, kurie, esant teigiamoms temperatū-
roms, mažai reaguoja į klimatines sąlygas, todėl tokie namai dažnai 
perkaitinami. Tai irgi lemia šildymo sąskaitos dydį.    

Tvarkinguose ir sandariuose pastatuose šildymo sąskaitos nebū-
na didelės, o vartotojai nelabai domisi klimato sąlygomis. Šildymas 
turi būti kokybiškas ir efektyvus bet kokiomis sąlygomis.  

individualios šilumos apskaitos prietaisus 
ar daliklių sistemą ir termostatinius ventilius. 
Patvirtintos įstatymo pataisos uždegė žalią 
šviesą inžinerinei arba mažajai daugiabučių 
namų renovacijai.

Iki šiol įstatyme buvo leidžiama skir ti 
paramą minėtoms priemonėms, jei būtų 
pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energi-
nio naudingumo klasė bei skaičiuojamosios 
šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus 
atnaujinimo projektą sumažinamos ne ma-
žiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuo-
jamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis 
iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Tuo 
tarpu praktika rodo, kad įgyvendinus „ma-
žąją renovaciją“ vidutiniškai sutaupoma apie 
25 proc. šilumos energijos, todėl paramą 
gaudavo tik daugiabučiai, kurie papildomai 
įgyvendindavo ir kitus projektus: apšiltindavo 
sienas, stogą, pasikeisdavo langus, duris 
ir pan. Ši išimtis įsigaliojo nuo 2020 m. 
sausio 1 d.

Skaičiuojama, kad sutvarkius inžinerines 
sistemas vidutiniškai mokėjimai už šildymą 
vienam butui sumažėtų apie 15 Eur per 
mėn., o per šildymo sezoną – apie 90 Eur. 
Gyventojų investuotos lėšos, pasinaudojus 
parama, atsipirktų per 3–5 metus.

Kadangi reikia laiko paraiškos pateikimo 
procedūroms, nes jos visos tokios pat, kaip 
ir kompleksinio modernizavimo, t. y. būtina 
gauti 50 proc. + 1 gyventojų pritarimą, 
paraiškų priėmimo terminas pratęstas iki 
2020 m. liepos 1 d. Šis terminas gali būti 
paankstintas tuo atveju, kai prašymų bus 
pateikta visai šiam tikslui iš Klimato kaitos 
programos lėšų skirtai sumai (5 mln. eurų).

Paraiškos teikiamos Būsto energijos 
taupymo agentūrai (paraiškos priimamos 
visuose BETA regioniniuose padaliniuose) 
iki 2020 m. liepos 1 dienos arba iki tol, kol 
nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų 
suma.

Kaip nurodyta šios agentūros paskelb-
tame kvietime teikti paraiškas, jas gali 
teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo 
objektų valdytojai, savivaldybės energinio 
efektyvumo didinimo programos įgyven-
dinimo administratoriai, šilumą tiekiančios 
įmonės, taip pat kiti daugiabučio namo butų 
ir kitų patalpų savininkų įgalioti asmenys. 
Teikiant paraišką būtina nurodyti finansinių 
lėšų šaltinį.

Sąlygos kompensacinėms išmokoms 
gauti yra nustatytos Klimato kaitos progra-
mos kompensacinių išmokų daugiabučių 

3 lentelė. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh su PVM

Mėnuo
Šilumos kaina, ct/kWh Šilumos kaina, ct/kWh

2018 m. 2019 m. 2019 m. 2020 m.

Lapkritis 5,7 4,9

Gruodis 5,9 5,1

Sausis 6,0 5,2

Vasaris 6,0 5,2

Kovas 6,0 4,9

VIDURKIS 5,9 5,06
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namų vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemų modernizavimui tvarkos aprašu.

Šiame apraše nurodyta, jog gyventojai, 
siekiantys gauti valstybės paramą, gali keisti 
elevatorinius šilumos punktus į naujus au-
tomatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti 
senus susidėvėjusius automatinius šilumos 
punktus, kurie automatiškai nepalaiko už-
duotos karšto vandens temperatūros pastato 
vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Taip pat valstybės parama bus skiria-
ma ir tokioms priemonėms kaip radiatorių 
keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, 
vamzdynų keitimas, individualių šilumos 
apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sis-
temos įrengimas, išmaniosios apskaitos, 
įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą 
iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, 
diegimas ir kt

ASA.LT pasiekė klausimai, liečiantys  
radiatorių keitimą. „Jeigu namo bendrija 
pritarė šilumos punkto modernizavimui, bet 
radiatorius keisti nori ne visi, tik dalis gyven-
tojų. Ar gaus kompensacijas už radiatorius 
tie, kurie juos keis?“ – klausia skaitytojas.

Gintarė Burbienė, VšĮ „Būsto energijos 
taupymo agentūra“ specialistė atsakė, jog 
„už radiatorių keitimą kompensacija galima 
tiems savininkams, kurie juos planuoja keisti. 
Svarbu, kad yra įgyvendinama privaloma 
priemonė – šilumos punkto modernizavi-
mas“.

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA IR 
ŠILUMOS PUNKTŲ BŪKLĖ

Suprantama, geriausi rezultatai tiek 
šilumos taupymo, tiek komforto požiūriu 
pasiekiami atlikus kompleksinę daugiabučio 
renovaciją. Deja, iki 2020 metų pradžios 
buvo modernizuoti 2 409 daugiabučiai, kai jų 
Lietuvoje yra apie 30 000. Matyt, todėl pra-
dėtas skatinti bent šilumos punktų moderni-
zavimas arba šildymo sistemų atnaujinimas.

Pagal Lietuvos šilumos tiekėjų asocia-
cijos pateiktą statistiką, Lietuvoje yra beveik 
28 tūkst. šilumos punktų, iš jų gyvenamuo-
siuose namuose – 19 775. Dalis jų automa-
tizuoti, daugiausia didžiuosiuose miestuose, 
bet regionuose vyrauja neautomatizuoti ir 
nemodernizuoti šilumos punktai.

Šildymo sistemos daugiabučiuose dau-
giausia yra vienvamzdės, kuriose pašildytas 
vanduo siurbliu užkeliamas į viršutinį namo 
aukštą ir teka tolyn, kol pasiekia tolimiau-
siame viršutiniame namo kampe esančius 
radiatorius. Paskui vanduo natūraliai leidžiasi 
žemyn ir, suprantama, vėsta. Į pirmus šildy-

mo prietaisus atiteka karščiausias šilumne-
šis, žemutinius radiatorius vanduo pasiekia 
atvėsęs. Todėl vienuose butuose yra per 
karšta, kituose – per šalta.

Modernizuojant šilumos punktą, galima 
keisti vienvamzdę šildymo sistemą į dvi-
vamzdę, kolektorinę, galima rinktis taupesnę 
karšto vandens ruošimo sistemą. Galimus 
vienvamzdės šildymo sistemos rekonstruk-
cijos būdus rasite anksčiau publikuotame 
ASA straipsnyje „Šildymo sistemos rekons-
trukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje“ 
(https://lt.lt.allconstructions.com/por tal/
categories/173/1/0/1/ar ticle/17085/sildy-
mo-sistemos-rekonstrukcija-ir-radiatoriu-
keitimas-daugiabutyje).

Tačiau šildymo sistemos tipo keitimas 
yra brangus, būtina keisti vamzdyną ir bu-
tuose, todėl ne visi gyventojai ryžtasi tokiai 
modernizacijai. Paprasčiau ir pigiau yra 
atnaujinti šilumos punktą, šie darbai nereika-
lauja didelių investicijų, o šilumos sutaupy-
mas gali siekti 20–25 proc. Pasak Lietuvos 
Šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo 
Lukoševičiaus, skaičiuojama, kad šilumos 
punkto modernizavimas subalansuojant 
ir įrengiant reguliavimą kiekviename bute 
vidutiniškai gali kainuoti apie 15 Eur/kv.m, o 
šilumos sutaupymas gali siekti iki 30 proc. 
Ir tai yra maždaug tik 1/10  kompleksinės 
renovacijos investicijų dalis.

Jei butuose keičiami radiatoriai, įrengia-
mas temperatūros reguliavimas, savaime 
suprantama, kad minimali invazija į butus 

reikalinga. Jei modernizuojamas tik šilumos 
punktas, kuris yra pastato rūsyje, tuomet 
jokie darbai butuose neatliekami.

Egidijus Kukta, UAB „Artakija“, įmonės, 
atliekančios šilumos punktų modernizavimo 
darbus, komercijos direktorius, sako, kad 
šilumos punkto renovacijos poreikį lemia 
keletas veiksnių:
• Renovacija būtina elevatoriniams šilu-

mos punktams, kuriuose nėra šilumos 
kiekio, patiekiamo į pastatą, reguliavimo 
galimybės priklausomai nuo lauko oro 
temperatūros, todėl tokių pastatų butuose 
per šalta arba per karšta. 

• Kai šilumos punkte nėra automatikos, 
reguliuojančios ir palaikančios karšto 
vandens tiekimo temperatūrą;

• Kai šilumos punkte nėra įrengto automa-
tinio stovų balansavimo;

• Kai nusidėvėjusi techninė šilumos punkto 
įranga, kuriai įtakos turi priežiūra, įrangos 
amžius ir pan.; 

• Kai dažni gedimai ir avarijos; 
• Kitos individualios priežastys.

Specialistas sako, kad esant šioms 
aplinkybėms, verta suburti gyventojus ši-
lumos punkto renovacijai, nes gyventojai 
tokiu atveju permoka už šildymą. Be to, 
papildomai butuose galima keisti radia-
torius, vamzdynus, įrengti termostatinius 
ventilius, individualius šilumos apskaitos 
prietaisus, šilumos daliklius, išmaniąją 
apskaitą, karšto vandens skaitiklius ir ki-
tas priemones. Visos jos įskaičiuojamos į 

Šilumos punktų techninė būklė 2019 metų pabaigoje
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rodo, kiek šilumos buvo faktiškai suvartota. 
Suskaičiuota, jog 5 027 kv. metrų šildomo 
ploto name vidutiniškai per metus sutaupyta 
apie 30 proc. šilumos energijos.

Automatizuotame šilumos punkte, jei 
gyventojai pageidauja, yra galimybė nusta-
tyti įvairius šildymo sistemos temperatūrinio 
režimo grafikus: nakties metu palaikyti 
žemesnę šildymo sistemos temperatūrą, 
sumažinti karšto vandens temperatūrą bei 
išjungti karšto vandens cirkuliaciją, nustatyti 
šildymo sistemos paros bei savaitės šildymo 
grafiką. Automatizuoti šilumos punktai daug 
efektyvesni, daugelis daugiabučių bendrijų 
jas yra įsirengę savo lėšomis.

Šiuo metu yra galimybė gauti paramą 
automatizuotų šilumos punktų dar neturin-
čioms daugiabučių bendrijoms, o turintiems 
jau pasenusius automatizuotus punktus – 
juos atnaujinti, modernizuoti ir sutaupyti dar 
daugiau šilumos energijos.

Parengta pagal VšĮ „Būsto energijos 
taupymo agentūra“, UAB „Artakija“, ASA.LT 
informaciją

 
Klaipėdos Laukininkų g. 44 daugiabutyje šildymo 
sistemos atnaujinimas gyventojams kainavo 
7,5 Eur/kv. m

šilumos punkto modernizavimo priemones 
ir patvir tinus projektą kompensuojama 
30 proc. jų kainos.

UAB „Artakija“ specialistas sako žinąs 
pavyzdžių, kai atnaujinus name šilumos 
punktą, atlikus šildymo sistemos balansavi-
mą, izoliavus vamzdynus, kuomet butuose 
ir laiptinėse pakeisti langai, name šilumos 
sąnaudos buvo tokios pat, kaip ir tokio pat 
ploto apšiltinto namo.

PAGRINDINIAI MAŽOSIOS 
RENOVACIJOS DARBAI

UAB „Artakija“ rengia šilumos punktų 
pertvarkymo projektus, turi per 20 patikimų 
ir patikrintų įrangos tiekėjų ir patys atlieka 
daugelį darbų. Specialistų nuomone, vienas 
iš pagrindinių darbų turėtų būti šildymo 
sistemos balansavimas įrengiant automa-
tinius balansavimo ventilius. Kai sistema 
subalansuota, šilumnešio srautas visuose 
stovuose tolygus, o tai reiškia, jog radiatoriai 
šyla tolygiai, šiluma pasiskirto vienodai. Vien 
tik ši priemonė gali sutaupyti apie 10 proc. 
šilumos energijos, kainuoja palyginti ne-
daug – 1–5 Eur/kv.m.

Kita efektyvi šilumos taupymo prie-
monė – automatinis karšto vandens 
temperatūros reguliavimas ir palaikymas 
stovuose. Tai reiškia, jog į visus butus tie-
kiamas vienodos temperatūros vanduo. Tai 
gali taupyti iki 30 proc. šilumos energijos 
karštam vandeniui šildyti, o kainuoja iki 
2 Eur/kv.m. Vadinasi, standartiniam 60 kv. m  
butui ši priemonė su kompensacija kainuotų 
iki 84 Eur.

Gyventojams itin patraukli yra patalpų 
temperatūros reguliavimo galimybė. Ji 
galima sumontavus termostatus ant radia
torių – temperatūrą galima reguliuoti tarp 
16–23 laipsnių. Termostatai itin patogūs, 
kad galima nustatyti skirtingą temperatūrą 

atskiruose kambariuose. Daugelis žmonių 
nemėgsta miegoti šiltai ir mielai palaiko 
miegamajame žemesnę temperatūrą. Ter-
mostatai gali sutaupyti iki 20 proc. šilumos 
energijos, o kainuoja 7–9 Eur/kv. buto metrui.

UAB „Arkadija“ meistrų skaičiavimu, 
aukščiau minėtų investicijų atsiperkamu-
mas – iki 3 metų.

Kaip nurodoma Daugiabučių namų vi-
daus šildymo ir karšto vandens sistemų mo-
dernizavimo tvarkos apraše, finansuojama ne 
tik elevatorinių šilumos punktų pertvarka, bet 
ir senų susidėvėjusių automatinių šilumos 
punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduo-
tos karšto vandens temperatūros pastato 
vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, 
atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto 
daugiabučiame name įrengimas, įskaitant 
balansinių ventilių ant šildymo ir karšto 
vandens stovų įrengimą.

Taip pat prie finansuojamų priemonių 
priskiriama ir karšto vandens tiekimo siste-
mos pertvarka, įskaitant susijusių elementų 
keitimą – vamzdžių izoliavimą, keitimą, 
rankšluosčių džiovintuvų keitimą.

Klaipėdos Laukininkų g. 44 namo re-
vovaciją gyventojai pradėjo nuo šildymo 

sistemos atnaujini-
mo. Atnaujinta vien-
vamzdė sistema, 
įrengti termostatai 
leidžia individualiai 
reguliuoti tempe-
ratūrą kiekviename 
kambaryje. Šildymo 
sistema subalan-
suota, sumontavus 
automatinius balan-
siniaus ventilius – 
srauto ribotuvus. 
Ant radiatorių su-
montuoti davikliai 

 
Radiatorius be termostato ir su termostatu. Įrengiant termostatus pašalinamas senas trieigis vožtuvas ir 
sumontuojamas naujas vandens tekėjimas į radiatorius, tai leidžia efektyviai reguliuoti šildymą

Termograma rodo, kad šilumos pasiskirstumas labai netolygus. Tokia padėtis 
fiksuojama didelėje dalyje senų daugiabučių
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APIE PROJEKTĄ TIKSLAI 
Projektas „Upgrade DH“ siekia pagerinti 
pasirinktų CŠT tinklų efektyvumą Europoje 
įgyvendinant šiuos uždavinius: 

Projektas „Upgrade DH“ bandys sumažinti šią problemą remdamas ir inicijuodamas 
aštuonių CŠT tinklų demonstracinių atvejų atnaujinimo procesą Europoje: Bosnijoje 
ir Hercegovinoje, Danijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Nyderlanduose. Įgyvendinti projekto tikslai taps pagrindu pakartoti modernizavimo 
procesą kituose miestuose. 

Naujai modernizuotų CŠT tinklų 
gerosios praktikos projektų 
pavyzdžių rinkimas 

DEMONSTRACINIAI ATVEJAI 
 Tuzla, Bosnija Hercegovina 
 Middelfartas, Danija 
 Sisakas, Kroatija 
 Marburgas, Vokietija 
 Ferara ir Bolonija, Italija 
 Šalcininkai, Lietuva 
 Grudziondzas, Lenkija 
 Puremerendas, Olandija 

Gerosios praktikos priemonių ir įrankių,  
skirtų diagnozuoti ir modifikuoti CŠT  
tinklus, rinkimas 
 

Parama pasirinktoms CŠT sistemoms 
modernizavimo proceso metu 

CŠT tinklų rinkos didinimo priemonių 
organizavimas 

Nacionalinių ir regioninių veiksmų planų 
rengimas 

Modernių CŠT tinklų įvaizdžio gerinimo 
kampanija 

PARTNERIAI KOORDINATORIUS 
WIP Renewable Energies,  
Vokietija 
Steinbeis Research Institute for 
Solar and Sustainable Thermal 
Energy Systems, Vokietija 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 
Lietuva 
Šalcininku šilumos tinklai, Lietuva 
JP Elektroprivreda BiH d.d., 
Bosnija Hercegovina 
AGFW-Projektgesellschaft für 
Rationalisierung, Information und 
Standardisierung mbH, Vokietija 

WIP Renewable Energies  
Dominik Rutz, Cosette Khawaja  
dominik.rutz@wip-munich.de  
cosette.khawaja@wip-munich.de  

University of Zagreb, Faculty of 
Mechanical Engineering and Naval 
Architecture, Kroatija 
COWI A/S, Danija 
OPTIT Srl, Italija 
Gruppo Hera, Italija 
Euroheat & Power – EHP, Belgija Tinklalapis: www.upgrade-dh.eu  

Projekto trukmė: 2018 Gegužė – 2021 Balandis 

Atsakomybės atsisakymas: už šio plakato turinį atsakingi tik autoriai. Tai nebūtinai atspindi Europos 
Sąjungos nuomonę. Nei EASME, nei Europos Komisija nėra atsakingi už bet kokį joje esančios informacijos 
panaudojimą. 
Šis projektas gavo finansavimą iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon 2020“ 
pagal dotacijos susitarimą Nr. 785014 

EUROPOS CENTRALIZUOTO 
ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ  
EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

Daugelis Europos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau CŠT) tinklų sistemos 
yra senos ir veikia naudodamos iškastinį kurą. Šioms sistemoms dažnai 
trūksta profesionalios priežiūros, „užprogramuojamos“ aukštos šilumos kainos 
ir ribojamos vartotojų galimybes valdyti šildymą kas kenkia bendram 
centralizuoto šilumos tiekimo įvaizdžiui. 

 

• Tuzla, Bosnija ir Hercegovina
• Middelfartas, Danija
• Sisakas, Kroatija
• Marburgas, Vokietija
• Ferara ir Bolonija, Italija
• Šalčininkai, Lietuva
• Grudziondzas, Lenkija
• Puremerendas, Nyderlandai
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