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Įvadas į šį modulį

Bendra vamzdynų sistemų ir CŠT infrastruktūros apžvalga
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Įvadas į šį modulį
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Pagrindiniai faktai apie CŠT vamzdynų sistemas

Vandens temperatūros CŠT sistemose paprastai kinta 

nuo 80°C iki 120 °C - tiekiamo termofikacinio vandens (TV);
ir nuo 30 °C iki 70 °C - grąžinamo termofikacinio vandens; 
(temperatūrų lygiai priklauso nuo naudojamos sistemos parametrų bei
kitų sąlygų, kaip kad klimatologinės sąlygos duotu momentu ir kt.)

LowTEMP-tinklų temperatūrų lygiai kinta iki 80 °C (tiekiamo TV)

Šilumos nuostoliai vamzdynų sistemose kinta apie 5 iki 10 %  
proporcingai pagamintai šilumai (LT santykiniai nuostoliai – apie 15-16 %)

Vamzdžių tipai, daugiausiai naudojami CŠT tinkluose: plastikinio apvalkalo 
vamzdžiai (plastic jacket pipes-PJP); plieninio apvalkalo vamzdžiai (steel jacket 
pipes-SJP); FLEX tipo-vamzdžiai

Visoje Europoje CŠT vartotojų skaičiuojama apie 60 milijonų gyventojų ir šis 
skaičius ateityje augs! (EuroHeat & Power)

Šaltinis: pixabay



Įvadas į šį modulį
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Šaltinis: ICAX



CŠT sistemos gali integruoti įvairius šilumos šaltinius viename šilumos tinkle

Todėl CŠT sistemos galėtų padėti integruoti vis daugiau atsinaujinančių išteklių 
šildymo sektoriuje

Galimi šilumos šaltiniai:

• Katilinės
• Termofikacinės jėgainės
• Kogeneraciniai įrenginiai
• Atliekinės šilumos iš pramonės procesų integravimas
• Šilumos panaudojimas iš atliekų deginimo
• Kietas ir skystas biokuras
• Didelės galios šilumos siurbliai
• Geoterminiai šildymo įrenginiai
• Saulės šilumos sistemos, kt. 

Įvadas į šį modulį
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Šilumą generuojančios technologijos CŠT sistemose

Šaltinis: pixabay



Bendra vamzdynų sistemų ir CŠT infrastruktūros apžvalga
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CŠT vamzdynų sistemų funkcinė klasifikacija

CŠT tinklų vamzdynų sistemos grubiai gali 
būti klasifikuojamos į šias 
kategorijas/terminus:

• Magistraliniai vamzdynai;

• Skirstomieji vamzdynai;

• Įvadiniai vamzdynai (į vartotojo šilumos 
punktus);

PAVYZDYS: atliekinės šilumos naudojimas su 
CŠT sistema ir tinklo struktūra

Source: AGFW



Bendra vamzdynų sistemų ir CŠT infrastruktūros apžvalga
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Dviejų vamzdžių sistema 3 vamzdžių sistema 4 vamzdžių sistema

Uždaras centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklas

1-oji srauto linija naudojama 
šildymui

2-oji srauto linija (𝛝 = const.) 
naudojama vandens ir oriniam 
šildymui

Didelės įrengimo išlaidos

Sudėtingesnė eksploatacija

Dvi persidengiančios dvivamzdės 
sistemos

Konkretaus šilumos vartojimo ir 
tiekimo valdymas

Didelės įrengimo išlaidos

Naudojama tik konkrečiais atvejais

CŠT vamzdynų sistemų klasifikacija pagal tinklo lygius:

Source: AGFWSource: AGFWSource: AGFW

ŠILUMOS 
ŠALTINIS

ŠILUMOS 
ŠALTINIS

ŠILUMOS 
ŠALTINIS

VARTOTOJAS VARTOTOJAS VARTOTOJAS



Bendra vamzdynų sistemų ir CŠT infrastruktūros apžvalga
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CŠT tinklo struktūra/schema:

Radialinis tinklas Žiedinis tinklas „Tinklo“ tipo tinklas

Paduodama ir grįžtama linijos yra 
išdėstytos simetriškai

Trumpiausias ilgis, lyginant su 
kitomis tinklo schemomis

Paprastai naudojama mažuose 
šilumos tiekimo tinkluose su 
vienu centriniu šilumos šaltiniu

Žiedu sujungtos magistralinės 
paskirstymo linijos

Padeda integruoti kitus šilumos 
šaltinius

Atliekant remonto darbus, galima 
užtikrinti dalinį tiekimą

Galimos radialinių ir žiedinių 
tinklų kombinacijos

Bendra žiedinio tinklo versija

Paskirstymo vamzdynai ir 
šildymo įrenginiai eksploatuojami 
sujungti tarpusavyje

Žiedas su kryžminėmis jungtimis

Šaltinis: AGFW Šaltinis: AGFW Šaltinis: AGFW

ŠILUMOS 
ŠALTINIS

ŠILUMOS 
ŠALTINIS

ŠILUMOS 
ŠALTINIS



Vamzdynų sistemos ilgis (kanalo ilgis), [km];

Šilumos punktų skaičius;

Prijungtų vartotojų skaičius;

Investicijų dydis;

Sudėtingumas (pvz., šilumos generatorių skaičius, prisijungimo vietos, tinklų lygiai);

Paskirstyta energija (parduota šiluma), [MWh];

Instaliuota šilumos generavimo galia, [MW];

CŠT aptarnaujamos teritorijos plotas, [km²].

(Šaltinis: Upgrade-DH, 2019)

Bendra vamzdynų sistemų ir CŠT infrastruktūros apžvalga
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Sistemos dydis gali būti charakterizuojamas šiais parametrais:



Antžeminiai vamzdynai Požeminiai vamzdynai

Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
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Šaltinis all AGFW



Didžioji dalis CŠT vamzdynų paprastai įrengiama po žeme

Kartais galima matyti stambias šilumos perdavimo linijas šalia gele-
žinkelių, tiltų ir labai retai tiesiog antžeminėje zonoje

Požeminiams vamzdynams naudojami du pagrindiniai įrengimo būdai:

• Nepraeinamuose ir praeinamuose kanaluose

• Įrengti tranšėjose (bekanaliai

vamzdynai)   

Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
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Įrengimo metodai

Kanaluose ir tranšėjose įrengtų vamzdynų pavyzdžiai (Šaltiniai: viskas AGFW)



Patikima apsauga prieš mechaninius pažeidimus

Apsaugo nuo nepageidaujamos drėgmės

Bet labai brangus įrengimas

Šiais laikais šis metodas taikomas tik labai konkrečiais atvejais

Kanalo forma gali būti įvairi

Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
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Kanalinis vamzdynų klojimas:

Dengtas pusapvalis, dengtas stačiakampis ir dvigubos L raidės formos surenkamos kanalas yra labiausiai 
įprastos sistemos kanaluose įrengtoms vamzdynų sistemoms (Šaltinis: AGFW)



Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
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Dengto CŠT kanalo skerspjūvis

Šaltinis: AGFW



Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
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Kanalinių metodų apžvalga

Source: AGFW

Privalumai Trūkumai

 Tvirtumas ir saugumas prieš išorinį 
poveikį (pvz. mechaninį, požeminių ir 
paviršinių vandenų)

 Brangus įrengimas

 Ilgas tarnavimo laikas (70 metų)  Statybos užima daug laiko

 Šuliniai (apžiūros kameros) leidžia atlikti 
patikrinimus  Statyboms reikalinga didelė erdvė

 Pažeidimo tašką galima gerai lokalizuoti
 Atsparumo vandeniui (paviršiniam ir 

požeminiam) užtikrinimas yra 
sudėtingas

 Gera ventiliacija tarp šulinių



Vamzdžių klojimo tranšėjose metodai yra labiau įprasti nei statyba 
uždengtose sistemose

Svarbu, kad vamzdžiai būtų klojami neužšalančiame gylyje

Tai būtų tranšėjos gylys žemiau vieno metro Centrinėje Europoje

Rizika, kad šaltis pažeis vamzdynus, paprastai yra labai maža dėl šilumos 
nuostolių

Įrengimo pagrindas arba pamatinis sluoksnis reikalingas, norint 
nepažeisti vamzdžių

Turi būti užtikrintas tranšėjos drenažas

Viršuje klojamas smėlio „patalas“, taip pat vadinamas trinties sluoksnis, 
kuris turi suteikti pakankamą ir stabilų pasipriešinimą ašiniam 
vamzdžio judėjimui (reikalingas sukibimo zonų įrengimas)

Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
Įrengimo tranšėjose metodas

Plastikinio apvalkalo vamzdžių įrengimo tranšėjose metodas
(Šaltinis: AdobeStock Image)



Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
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Įrengimo tranšėjose metodas

Installation of plastic-jacket pipes with the trench laying 
method (Source: AdobeStock Image)

CŠT vamzdžių klojimo tranšejose sistemos skerspjūvis (Šaltinis: AGFW) Plastikinio apvalkalo vamzdžių įrengimo tranšėjose metodas
(Šaltinis: AdobeStock Image)

Vietovėse, kuriose nevažinėja transportas ir kuriose nėra dirbtinės dangos, šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m
(ŠTT ir ŠP ĮT).



Plieno apvalkalo vamzdynų sistemos

• Patikima apsauga nuo išorinio spaudimo – įvairiapusis taikymas
• Šiluminė izoliacija pluoštine izoliacine medžiaga ir/arba vakuumu
• Vidutinės temperatūros iki 400°C

Plastiko apvalkalo vamzdynų sistemos

• Minimalus gyvavimo laikas > 30 metų
• Atsparios vandeniui ir sužalojimui nuo išorinio spaudimo
• Gera šiluminė izoliacija
• Pastovi eksploatacijos temperatūra ≤ 120°C

Abi sistemos veikia tiek su plieno, tiek ir su plastiko šilumnešio  
vamzdžiais

Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
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Vamzdžių dizainas

MovaPE-išorinis 
vamzdis

PU puta

Virinimo 
sujungimas

Plieno 
vamzdis

Plieno 
vamzdis

Šilumos izoliacijos 
sluoksnis

Vakuumas 
arba azoto 
viršslėgis

Nėra vidinio vamzdžio ir 
apvalkalo vamzdžio 
susiliejimo 

Pasyvi apsauga nuo 
korozijosŽiedinis tarpas

Apvalkalo 
vamzdis

Šilumos 
izoliacijos 
sluoksnis



Įrengimo metodai ir vamzdynų konstrukcija
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Vamzdynų konstrukcija

Vieno vamzdžio išdėstymas ir dviejų vamzdžių išdėstymas (Šaltinis: AGFW)

Įprastai naudojamų vamzdynų pagrindinė technologinė  
struktūra – du koncentriškai išdėstyti vamzdžiai, atskirti 
izoliacinio sluoksnio

Išorinis apvalkalas iš plastiko arba plieno, veikiantis kaip 
vidinio vamzdžio apsauga nuo drėgmės ir korozijos  

Paprastai juose įrengti papildomi laidai izoliacijos viduje, 
kurie padėtų aptikti nuotėkius

Source: D. Rutz



Įrengimo metodai ir vamzdynų išdėstymas
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Įvairių plastiko apvalkalo vamzdynų apžvalga

Plastiko apvalkalo vamzdis 
su plieno šilumnešio 
vamzdžiu
(Šaltinis: D. Rutz)

Lanksčių plastiko apvalkalo vamzdžių įvairovė – taip vadinami PEX-vamzdžiai – su plastikiniais šilumnešio 
vamzdžiais
(Šaltinis: Logstor / Uponor)
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Vienas rankovių jungties pavyzdys

1 Šilumnešio vamzdis

2 Virinimo sujungimas

3 Gamykliniu būdu paruošta PU puta

4 Vietoje pagaminta PU puta

5 Vamzdis su PE-apvalkalu

6 PE-X-susitraukianti rankovė

7 Susitraukianti juosta su karšto lydymosi klijais



CŠT vamzdynų sistema yra įtakojama šilumnešio
kokybės, kuri yra nusakoma Elektrinių ir elektros 
tinklų eksploatavimo taisyklėse 

Poveikis vamzdynų tinklo eksploatacijos gyvavimo 
laikotarpiui

Poveikis plieninių šilumnešio vamzdžių korozijos 
greičiui

Prasta šilumnešio kokybė vamzdynuose ar sklendėse 
gali iššaukti apnašas ant vidinių vamzdžių paviršių

Gali būti klasifikuojami du eksploatacijos rėžimai 
vandens naudojimui CŠT :

Druskingas cirkuliacinis vanduo ir mažai druskingas 
cirkuliacinis vanduo

Šilumos pernešimo šilumnešis
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CŠT vandens vertinimo kriterijai yra:

Elektrinis laidumas prie 25°C

Vizualinis vertinimas 

pH vertė prie 25°C

Deguonis

Kietumas

Geležis

Varis

Sulfidai

Sulfatai



Pavyzdys: Miestas planuoja statyti naują gyvenamąjį rajoną ir greta esanti kogeneracinė jėgainė 
jėgainė turi laisvos galios tiekti šilumą į naująjį rajoną. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklas turi 
būti planuojamas tarp kogeneracinės jėgainės ir gyvenamosios teritorijos (apibrėžta mėlynai).  

PAVYZDYS: supaprastintas tinklo planavimo atvejis
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Plėtra ir šilumos planavimas naujam 

rajonui

Kogeneracinė 

jėgainė

Šaltinis: Dipl.-Ing. Fastabend - RheinEnergie



1-asis žingsnis: Nustatyti šilumos poreikį (pagal LST EN 12831:2003)

Paprastai miestas arba investuotojas turi informaciją apie šilumos poreikį

Bendras grindų plotas (BGP) leidžia pakankamai gerai apskaičiuoti šilumos 
poreikį

Iš patirties žinomos šilumos poreikio vertės

1 šeimos namai

Sublokuotas namas     8-10 kW (be karšto vandens tiekimo)

15-18 kW (su karšto vandens tiekimu)

Individualus namas      15-20 kW (be karšto vandens tiekimo)

18-25 kW (su karšto vandens tiekimu)

PAVYZDYS: supaprastintas tinklo planavimo atvejis
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Specifinis šilumos poreikis

Gyvenamųjų namų 40-60 W/m2 BGP

Ofisų plotui 60-80 W/m2 BGP

Komerciniam plotui 60-80 W/m2 BGP

Specifiniam naudojimui ≤ 100 W/m2 BGP



PAVYZDYS: supaprastintas tinklo planavimo atvejis (pvz.)
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Specifinis šilumos poreikis

Gyvenamųjų namų 40-60 W/m2 BGP

Ofisų plotui 60-80 W/m2 BGP

Komerciniam plotui 60-80 W/m2 BGP

Specifiniam naudojimui ≤ 100 W/m2 BGP

Svertinis vidurkis – 53,7 W/m2

Vertinta 1831 pastatas



PAVYZDYS: supaprastintas tinklo planavimo atvejis (pvz.)
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Specifinis šilumos poreikis

Gyvenamųjų namų 40-60 W/m2 BGP

Ofisų plotui 60-80 W/m2 BGP

Komerciniam plotui 60-80 W/m2 BGP

Specifiniam naudojimui ≤ 100 W/m2 BGP

Svertinis vidurkis – 33,4 W/m2

Vertinta 199 pastatai



Apskaičiuotas šilumos poreikis: 3 720 kW

2-is žingsnis: Nustatyti tolimesnius parametrus

• Tinklo eksploatacija (p1, p2, t1, t2)...

• Slėgio nuostoliai

3-is žingsnis: Nustatyti vamzdynų trasuotes

4-is žingsnis: nustatyti vamzdynų matmenis (DN)

PAVYZDYS: supaprastintas tinklo planavimo atvejis
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Šaltinis: Dipl.-Ing. Fastabend - RheinEnergie
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NUOSTOLIAI TINKLUOSE (1)

T1 T2

TGR

62 % 38 % 

BENDRŲ NUOSTOLIŲ DALIS

T1=70 0C; T2=45 0C; Tgr=5 0C.

T1 T2 Tgr

T1 nuost sumažėjimas, 

lyginant su 1 atveju, proc

T2 nuost sumažėjimas, 

lyginant su 1 atveju, proc

70 45 5 0 0

65 40 5 7,7 12,5

60 35 5 15,4 25

55 30 5 23,1 37,5

50 25 5 30,8 50

Vertinant T1  ir T2 , nuostolių sumažėjimas apie 38 proc.



Kau
no 

tech
nolo
gijo

s 
univ
ersit
etas

, 
Šilu
mos 

ir 

NUOSTOLIAI TINKLUOSE (2)

T1 T2

TGR

62 % 38 % 

BENDRŲ NUOSTOLIŲ DALIS T1=70 0C; T2=45 0C; Tgr=5 0C.

Lyginant su 

T1=50 0C; T2=25 0C; Tgr=5 0C.

šilumos nuostolių (MWh) sumažėjimas apie 42%.

Akivaizdu – reikia mažinti temperatūras T1 ir T2. 

Kiek mažinti? Kaip?



72



65

Tai leistų sumažintų šilumos nuostolius nuo tiekiamo TV 

vamzdyno 10 %  



???

Šios dienos priemonės:

- mažinti, jeigu tik galima, „pereinamojo“ laikotarpio temperatūrą T1, pvz., nuo 70 0C iki 65 0C. 

- geras sprendimas – dideliame tinkle turėti keletą šilumos šaltinių, pvz., kaip kad yra Kaune. 
Dirbant Petrašiūnų, NŠG, Šilko, Inkaro katilinėms, jos visos gali tiekti į tinklą apie 70 0C termofikacinį 
vandenį. Tiekiant tik iš Termofikacinės Elektrinės, ji turėtų būti apie 76-78 0C. 
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GARO 
KATILAS

Garas

EG

Į miesto CŠT 
tinklus

Turbina

Kondensatorius

50 0C

70 0C

90 0C; 0,7 bar

80 0C

60 0C
Termofikacinio vandens pašildytuvas

Pvz.:

UAB „Pramonės energija“ Klaipėda (buvusi UAB „Pajūrio mediena“) 

pagal projektą turbinų kondensatoriai buvo aušinami per tarpinį šilumokaitį, ir 

1500 kW galios turbogeneratorius išvystydavo ne daugiau kaip 1150 kWel galią.

Panaikinus tarpinį šilumokaitį, 1500 kWel tapo lengvai pasiekiama galia.



GARO 
KATILAS

Garas

EG

Į/iš miesto 
CŠT tinklus

Turbina

Kondensatorius – termofikacinio 
vandens pašildytuvas

45 0C

70 0C

80 0C, 0,47 bar

Vandens garo savybės tokios, kad garui plečiantis turbinoje nuo 1 bar (abs) iki 0,05 bar 

(kondensacinėse elektrinėse), pagaminama iki 30 % elektros energijos. Todėl ypač 

svarbu turbinos kondensatorių aušinti kaip galima žemesnės temperatūros aušinančiu 

vandeniu, kad elektros gamybos efektyvumas būtų didžiausias. 



LTDH techniniai aspektai...
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Liepojos miesto CŠT sistema (2020-03-05)
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Kontaktai

AGFW-Project GmbH
Project company for rationalisation, 
information & standardisation

Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
Germany

E-mail: info@agfw.de
Tel: +49 69 6304 - 247
www.agfw.de

Georg Bosak
Department of urban development

http://www.zebau.de/

