
CŠT skaitmenizacija



Aktualumas

• ES skelbia 2021-2027 finansinės perspektyvos laikotarpį kaip žaliosios ekonomikos ir skaitmenizacijos

• Vamzdynų keitimas - didelis kapitalo poreikis, nemažina šilumos kainų

• Vamzdynų modernizavimo EM remti neplanuoja – reikalaujama gerinti vamzdynų priežiūrą ir 
ilgaamžiškumą 

• Šilumos ūkio įstatymas įveda prievolę diegti šilumos apskaitos prietaisus su nuotoliniu nuskaitymu

• EM - vartotojai nori matyti šilumos ir karšto vandens suvartojimus on-line

• Energijos perdavimo tinklai darosi vis išmanesni ir t.t. 

Įvertinant visa tai, o taip pat Lietuvoje bei užsienyje jau sukauptą patirtį, tikslinga formuoti skaitmenizacijos
Lietuvos CŠT sektoriuje viziją, kuri padėtų sau ir kitiems suprasti šio proceso tikslus, galimybes ir poreikius 
bei nuosekliai daryti atitinkamus žingsnius. 



ES SF parama 2021-2027
• Didinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos

vartojimo efektyvumą bei plėsti sistemas (parama: 26,9 mln. eur)

• investuoti į išmaniųjų šilumos tinklų valdymo diegimą, įskaitant:

- naudojamos šilumos, karšto vandens bei vėsumos duomenų

nuotolinio nuskaitymo sistemų, energijos apskaitos diegimą

- vartojimo reguliavimo prietaisų ir sistemų diegimą energetikos objektuose

bei pastatuose, siekiant efektyviai naudoti energiją ir lanksčiai derinti

vartojimo, generavimo bei tiekimo režimus



A. Įvadinių šilumos skaitiklių, karšto vandens skaitiklių ir šilumos 
skaitiklių ar daliklių butuose rodmenų nuotolinis nuskaitymas

Privalomas diegimas komercinei apskaitai, nuskaitant 
nuotoliniu būdu patiektos į objektą šiluminės energijos 
parametrus:

1. Suvartotos energijos kiekis (Q, MWh/h);

2. Vartojama galia (q, MW)?

3. Įtekančio vandens temperatūra (t1, 
oC)?

4. Ištekančio vandens temperatūra (t2, 
oC)?

5. Tinklų vandens debitas (G, m3/h)?



Įvadinių duomenų 
naudojimas ir 
šilumos tiekimo 
technologinio 
proceso stebėsenai

• Energija (MWh)

- energijos taupymo priemonių efektyvumui įvertinti;

- galimų kitų šilumos šaltinių naudojimo indikacija;

- nesankcionuotas šilumos ar vandens vartojimas; 

• Vartojimo galia (MW)

- parametras pastoviosios dedamosios dvinarėje kainoje 
nustatymui;

- šiluminės energijos ilgalaikės pikinės galios 
prognozavimui;

-

• Įtekančio vandens temperatūra

- šildymo ir karšto vandens kokybės užtikrinimas;

- temperatūrinio režimo prognozavimas ir stebėsena;

• Ištekančio vandens temperatūra 

- tinklų vandens ataušinimo efektyvumas;

- karšto vandens šilumokaičio ar sistemos užkalkėjimo 
indikatorius;

-

• Cirkuliuojančio vandens debitas

- Šildymo prietaisų ir vamzdynų užkalkėjimo ar užsiteršimo 
indikacija



Papildomų parametrų šilumos punkte matavimas 
ir duomenų perdavimas:

a. Įtekančio vandens slėgis

b. Ištekančio vandens slėgis

c. Slėgių skirtumas

d. Šilumokaičių plyšimo aptikimas

e. Šilumos skaitiklis prieš KV šilumokaitį

f. Šalto vandens slėgis prieš KV šilumokaitį

g. Karšto vandens slėgis po KV šilumokaičio

h. Karšto vandens temperatūra po KV šilumokaičio

i. Vandens ar temperatūros patalpoje jutiklis?

j. Judesio davikliai šilumos punkte, durų atidarymas ir kitos apsaugos priemonės



B. CŠT vamzdynų sistemos šilumos srautų, hidraulikos 
ir temperatūrinių darbo režimų kontrolė 

Papildomai kritiniuose CŠT sistemos taškuose įrengiami reikalingi prietaisai su
nuotolinio duomenų perdavimo funkcija

Galimos funkcijos

• CŠT tinklo darbo stebėjimas realiu laiku;

• Šilumos gamybos šaltinių darbo stebėsena ir gamybos optimizavimas;

• Temperatūros ar šiluminės galios užtikrinimo kontrolė kiekvienam vartotojui;

• Reikalingo slėgių skirtumo palaikymo stebėsena;

• Šiluminės energijos akumuliavimas vamzdyne;

• Šilumos vartojimo ir galios balansavimas;

• Šilumos vartojimo pikų tenkinimas su mažesniu pikinių katilų kiekiu;

• Avarijų didelių tinklo vandens nutekėjimų stebėsena;

• Skubesnis šilumos tiekimo atstatymas, įvykus incidentui.......



Interaktyvus stebėjimas

• Realaus laiko stebėjimo sistema
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Pikų optimizavimas

• Prognozavimas

• Realaus laiko sekimas 

• Optimizavimas

• Valdymas



C. CŠT trasų būklės stebėsena, plyšimų greitas lokalizavimas.

Trasų būklės stebėjimas ir rizikos faktorių ankstyvas aptikimas, įrengiant aktualiose

vietose reikiamus diagnostikos prietaisus su nuotoliniu duomenų perdavimu:

a. Indikaciniai kabeliai iš anksto izoliuotuose vamzdžiuose;

b. Drėgmės, vandens lygio, temperatūros jutikliai vamzdynų kamerose;

c. O2, CO, CH4 analizatoriai;

d. Vandens aptikimo juostos nepraeinamuose kanaluose;

e. Ypatingo jautrumo įrašantys manometrai, indikuojantys plyšimus;

f. Vibracijų, sukeliamų vandens, besiveržiančio iš vamzdžio, čiurkšlės, matavimas;

g. Patekimo į šilumines kameras jutikliai;

h. Kiti..



Vamzdynų 
stebėsena

NUOLATINĖ ar 
PERIODINĖ ?

Jeigu nespausti - tai reikia 
sustiprinti vamzdynų būklės 
stebėseną?



C. CŠT trasų būklės stebėsena ir prevencija

a. Tinklų vandens ištekėjimo iš vamzdynų ar komponentų greitas

aptikimas;

b. Gruntinio vandens patekimo į nepraeinamus kanalus lokalizavimas;

c. Išorinės korozijos zonų dėl drėgmės kaupimosi aptikimas;

d. Vandalizmo užkardymas;

e. Apsinuodijimo šiluminėse kamerose prevencija:

f. Kita ..



NUOTEKIO APTIKIMAS
(akustiniai prietaisai, slėgio matuokliai)

Force sensitive resistor



Kamerų stebėjimas

• Vandens lygio, drėgmės, temperatūros, dujų bei 

įėjimo dangčio atidarymo stebėjimas



Įrengtas bandomasis prietaisas
VŠT sistemoje



Išmanusis CŠT tinklas
Sisteminis darbas – atneša rezultatus



Lengvai įrengiamas

TDR alarm module
PGweb

Ši sistema aptinka nuotėkio 
vietą kelių metrų tikslumu.

227m

4000 m pipe

8000 m loop

227m

../Sound module installation


Powerful system

= Installed = Problem occur

Foam pocket found



D. CŠT vamzdynų ištisinio susidėvėjimo stebėsena ir 
vamzdžių keitimo poreikio prognozavimas

Prietaisai su nuotoliniu duomenų perdavimu:

a. Vamzdžio išorinės sienelės įtempimo matavimo prietaisai (juostelės).

b. Sienelės efektyvaus storio matavimo ultragarsinis prietaisai

c. Nuolatinės vidinės plieno vamzdžio korozijos greičio matavimo prietaisai

.....

Funkcijos:

a. Vidinės vamzdžių korozijos intensyvumo kontrolė

b. Atskirų vamzdžių ar ruožų ištisinio susidėvėjimo prognozavimas

c. Vamzdžių keitimo planavimas

d. Didelių plyšimų vamzdynuose prevencija

e. CŠT sistemų vystymo strategija

......



Korozijos matavimas 
paprasčiausias - populiariausias metodas
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tarnavimo laikas
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Nuolatinis plieno korozijos greičio matavimas



Nuolatinis stebėjimas - ištirpusio deguonies, vandens pH, elektros 

laidumo?

Periodinis stebėjimas:

- Ištirpęs deguonis

- pH

- geležies kiekis

- kietumas

- laisvas anglies dioksidas

- naftos produktai

- Suspenduotų medžiagų

- Oksidacija

- Korozijos intensyvumas?



Vamzdynų sienelių storio monitoringas 

• Akustiniai signalai



Papildoma informacija



BSAM UŽDAVINYS – padidinti CŠT vamzdynų patikimumą, 
efektyvumą ir ilgaamžiškumą 

Pagrindiniai CŠT technologijos trūkumai - didelis kapitalo poreikis, šilumos nuostoliai ir

maža kapitalo grąža

Norint išspręsti šiuos iššūkius, padidinti CŠT efektyvumą ir sumažinti kapitalo poreikį, vienas iš
reikalingiausių procesų bus protingas turto valdymas (Smart Asset Management). Protingai valdant ir
prižiūrint turtą jis tarnaus ilgiau ir efektyviau bei suteiks dar labiau prieinamą šilumą galutiniams
vartotojams

Projekto BSAM tikslas - sukurti metodus ir tarptautinio bendradarbiavimo procesus CŠT turto valdymo
gerinimui Baltijos jūros regione.

• Nustatyti kliūtis ir sėkmės veiksnius kuriant ir diegiant protingą turto valdymą, šilumos
tiekimo tinklų skaitmeninimą.

• Sukurti tarptautiniu mastu pritaikomus CŠT tinklų būklės stebėjimo metodus

• Šiuolaikinių IT priemonių pritaikymas ir panaudojimas duomenų srautų apdorojimui ir CŠT tinklų 
priežiūros ir pakeitimo numatymui



Vamzdžių plyšimų ir nesandarumų monitoringas

• CŠT įmonė taiko visą eilę technologinių inovacijų, patikimumui ir efektyvumui užtikrinti: 

lygį, temperatūrą ir tai leidžia aptikti gruntinio arba tinklų vandens patekimą į trasas. Įprastinės 
stebėsenos ir paieškų technologijos: drėgmės indikaciniai laidai, termovizinės nuotraukos 
iš lėktuvų ir dronų (kas 1-5 metai), akustiniai ir ultragarsiniai jutikliai...

Žemiausiose vietose (paprastai kamerose) įrengiami drėgmės jutikliai ir temperatūros 
matavimo prietaisai, kurie periodiškai siunčia signalus apie drėgmės 

Įranga maitinama specialaus elektros generatoriaus pagalba, kuris veikia šilumos sklindančios 
nuo vamzdžio paviršiaus dėka (dėl temperatūrų skirtumo)

Senoms trasoms, sumontuotoms nepraeinamuose kanaluose, pratempiami
drėgmės jutimo laidai, kurie nuolat seka ir nuotoliniu būdu informuoja apie
atsiradusį vandens šaltinį. Šių laidų pratempimui tarp dvejų kamerų, naudojama
mechaniniu būdų prakišamas sukamas, lankstus strypas, kurio pagalba
pratempiami indikatoriniai laidai



Vamzdžių sienelės plonėjimo stebėsena

• Įmonė 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 korozijos sklidimo greitis 
reikšmingai mažėja, reiškia, kad sienelė pavojingai suplonėjo, tai gali būti priežastis 
detalesniems tyrimams ar vamzdžio pakeitimui 

• Šiuo metu įmonė įdiegusi 600 tokių įrenginių atskiruose ruožuose ir greitu planuoja dar tiek pat 
įsigyti. Šis būdas patogus tuo, kad tiek siuntimo, tiek priėmimo jutikliai pritaisomi prie 
išorinio vamzdžio paviršiaus (ne invaziniai). Jutikliai pajungti į duomenų siuntimo bloką 
SAB, kuris periodiškai siunčia informaciją į duomenų centrą. Šis blokas įrengiamas CŠT tinklo 
kamerose ir maitinamas elektros generatoriaus, veikiančio dėl temperatūrų skirtumo 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 kameroje jutikliai, kurie perspėja apie pavojų aptarnaujantį personalą. 

• Šitą sistemą įmonė naudoja jau ketverius metus ir laiko, kad tai patikima technologija 
vamzdyno vidinės korozijos poveikio stebėsenai ir savalaikiam vamzdyno pakeitimui 
nustatyti. Šita technologija unikali, sukurta Švedijoje ir pradedama aktyviai naudoti įvairiose 
šalyse.



Taikoma vandens valymo technologija

CŠT tinkle palaikomo vandens parametrai

 Šilumos tiekimo režimas (temperatūra, pertraukimai)

Vidinis korozijos greitis

Metinis papildymo vandens tūris (dinaminis)

 Statistika apie sistemos vamzdyno plyšimus

Vamzdynų gyvavimo laikas

 Statistika apie vamzdyno gedimo priežastis

Atnaujintų vamzdynų dalis CŠT tinkle

Kita susijusi informacija


