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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Įvadas į bendrą šilumos ir 
elektros gamybą (kogeneraciją)
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„ji generuoja šilumą ir elektrą“ arba

„ ji generuoja elektrą ir šilumą“

Lygiagretus elektros ir šilumos generavimas didina 
energijos efektyvumą, o taip pat mažina CO2 emisijas

Kogeneracija turi kelias galimybes sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro

Nesipriešina bendram tikslui integruoti 
atsinaujinančius išteklius į šilumos tiekimo sektorių

Kogeneracija yra pritaikoma nepriklausomai nuo 
energijos šaltinio

Pirminės energijos taupymo potencialas sudaro iki 
30%, o, kalbant apie šildymo rinką, netgi iki 70%

Įvadas į bendrą šilumos ir elektros gamybą (kogeneraciją)
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Šaltinis: Erdgas Südwest, Hajo Bauer



Įvadas į bendrą šilumos ir elektros gamybą (kogeneraciją)
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1 pav: Kogeneracijos nauda – Įprastos energijos ir kogeneracijos tiekimo palyginimas pirminės energijos vartojimo atžvilgiu (Šaltinis: ASUE20)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Pagrindiniai kogeneracijos 
veikimo principai
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Pagrindiniai veikimo principai
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2 pav.: Grynos energijos tiekimo ir taip pat centralizuoto ir decentralizuoto kogeneracijos  energijos srautas (Šaltinis: ASUE99)

100 % kuro energijos gali būti 
konvertuojama į daugiau kaip 90 % 
efektyvią energiją

Įprastų elektrinių naudojimas efektyvus 
tik apie 35-59%



Lygiagreti šilumos ir elektros gamyba

• Fiksuotas šilumos ir elektros gamybos santykis

Naudojant šilumos ir elektros energiją

• Efektyvumas išauga iki 90 % lyginant su įprasta elektros energijos 
gamyba

Veikimo principai

• Valdomas elektros energijos gamybos,

• Valdomas šilumos gamybos,

• Valdymas iš dispečerinės.

 Optimalūs efektyvumai pasiekiami tik veikiant šilumos 
gamybos valdomu režimu 

Pagrindiniai veikimo principai
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3 pav.: Energijos vartojimas bendroje šilumos ir elektros gamyboje (Šaltinis: 
EnergieAgentur.NRW GmbH: 2016)



Įvairių kogeneracijos veikimo tipų apžvalga
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1: Įvairių kogeneracijos valdymo tipų apžvalga (Šaltinis: Getec )

https://www.getec-energyservices.com/Home/Technologies/CHP-units/

Valdymas Principas Privalumai Trūkumai

Prioritetas - šilumos gamyba Nustatoma pagal šilumos 

poreikį

Didžiausias kuro išnaudojimo 

laipsnis

Mažesnis elektros energijos 

generavimas

Prioritetas – elektros energijos 

gamyba

Nustatoma pagal elektros 

energijos poreikį

Aukščiausias elektros energijos 

gamybos laipsnis

Mažesnis pirminės energijos 

(kuro energijos) išnaudojimas 

Dirbama pagal elektros 

energijos tiekimo kompanijos 

dispečerinės nurodymus

Nustatoma pagal elektros 

energijos poreikius tinkle

Prisideda prie elektros energijos 

tiekimo tinklo darbo stabilumo

Elektros energijos gamybos 

balansavimas pagal kainodaros 

principus 

https://www.getec-energyservices.com/Home/Technologies/CHP-units/


Kogeneracijos taikymas – Elektros galių klasifikacija
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Šaltinis: shentongroupŠaltinis: ASUE 2015 Šaltinis: Erdgas Südwest, Hajo Bauer



Kogeneracijos taikymas – Elektros galių klasifikacija
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4 pav.: Elektros galių klasifikacija. (Šaltinis: Vattenfall Germany (vertimas))

2,5-15 kW< 2,5 kW 15-50 kW 50 kW - 5 MW > 5 MW



ELEKTROS GALIŲ RIBOS KURO RŪŠYS

Garo arba kondensacinė 

turbina

500 MW < 𝑃𝑒𝑙 < 1100 MW

Branduolinės jėgainės: 𝑃𝑒𝑙 < 1600 MW

Anglis (nafta, dujos, biomasė, atliekos

branduolinė energija)

Dujų turbina
1 MW < 𝑃𝑒𝑙 < 545 MW

Mikro turbinos: 𝑃𝑒𝑙 < 100 kW

Gamtinės dujos, mazutas

Vidaus degimo / stūmoklinis 

variklis

1 KW < 𝑃_𝑒𝑙 < 10 MW Gamtinės dujos arba biodujos, (biomasės) 

kuras

Kuro celės
125 KW < 𝑃𝑒𝑙 < 1,4 MW

(59 MW prototipas)

Metanolis, gamtinės dujos, vandenilis, 

sintetinės dujos (anglies dujos)

Kogeneracijos taikymas – Elektros galių klasifikacija
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2 lentelė: Kelių kogeneracinių įrenginių klasifikacija [Zah19, US20]



Kogeneracijos taikymas – Elektros galių klasifikacija
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5 pav.: Įvairios kogeneracinių įrenginių technologijos. Našumo priklausomybė nuo efektyvumo (Šaltinis: ASUE16)



Kogeneracijos įrenginių dydžio ir matmenų nustatymas
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Užsakyta metinė šilumos poreikio apkrovos kreivė
(patalpų šildymui & karštam vandeniui)

Šilumos gamyba kW

katilai

Kogeneracinis įrenginys

Pilno panaudojimo valandos per metus*

Iš viso valandų per metus

*Metinių darbo valandų suma esant paskaičiuota nominaliai elektros energijai.

6 pav: Pavyzdinės CHP įrenginio darbo valandos ir parametrai (Šaltinis: ASUE, 2015)

Teisingas parametrų nustatymas užtikrina ilgą veikimo 

trukmę ir didelį darbo valandų skaičių per metus

Apie 20 % šiluminės nominalios kogeneracinio 

įrenginio galios turėtų būti naudojama kaip pagrindas 

skaičiavimui ir planavimui

Bazinė apkrova ir 50 % reikiamo metinio šilumos 

poreikio yra efektyviai padengiama

Likęs šilumos poreikis paprastai padengiamas kitais 

katilais arba papildomais šilumos šaltiniais



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Kogeneracinių įrenginių apžvalga
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Kogeneracija (kuras, taikymo sritys...)
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7 pav.: Įvairių naudojamų kuro rūšių tiekimo grandinė elektrai ir šilumai gaminti, naudojant įvairius kogeneracinius įrenginius (Šaltinis: Vattenfall Germany)



Vidaus degimo varikliai
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Standartinis įrenginys, paprastai papildo katilus pikinės apkrovos 
metu;

Šiluma iš vandens ir tepalo aušinimo procesų pasiekia 80-90°C
temperatūrą;

Išmetimo dujų temperatūros yra pakankamai aukštos garo 
gamybai.

Eksploatacijos charakteristikos

Dažniausiai tvirtas elektros ir šilumos gamybos apjungimas;

Variklių moduliai paprastai eksploatuojami nominalia apkrova;

Gali būti susiejama su moderniomis valdymo sistemomis ir/arba 
šilumos saugyklomis

Eksploatacija be pastovios priežiūros galima iki 72 valandų
8 pav.: Bendra elektrinėje veikiančių kogeneracinių įrenginių schema. Keletas 
variklių veikia kartu ir gamina elektrą ir šilumą, kai poreikis labai didelis 
(Šaltinis: AGFW11)



Sistemas sudaro viena ar daugiau dujų turbinų 

Šilumos naudojimas vykdomas atliekinės šilumos katile be 
pagalbinio deginimo

Su darbu susijusios elektros energijos vertės 0,5 – 0,8 
kWhel/kWhth

Dujų turbinos naudoja 400-600°C šilumą iš išmetamųjų dujų

Įrenginiai yra gerai išvystyti, kompaktiški, aukšto 
efektyvumo

Pagrindinės characteristikos:

Pigios eksploatacijos sąlygos (pradinis veikimas, automatika)

Elektros energijos atskyrimas šilumos gamybai

Kompaktiškas dydis

Mažos investicijos

Maži personalo poreikiai dėl aukšto automatizavimo lygio

Dujų turbinos
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9 paveikslas: Pavyzdys, kaip atskirti centralizuotą šilumos tiekimą nuo dujų 
turbinos elektrinės (Šaltinis: AGFW11)



Eksploatacinės charakteristikos

Vanduo transformuojamas į garą katilo 
sistemos viduje

Garo plėtimosi turbinoje metu garo energija 
konvertuojama į mechaninę energiją, kuri 
transformuojama į elektros energiją

Šilumos gamybai egzistuoja du skirtingi 
būdai:

Šilumos atskyrimas nuo elektros jėgainės 
proceso;

Perteklinės šilumos iš kondensacijos 
proceso naudojimas.

Garo / kondensacinė turbina
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10 pav.: Pagrindinis kondensacinės jėgainės veikimo principas (Šaltinis: AGFW11)



Tokia jėgainė koncentruojasi į elektros energijos 
gamybą (65-80%);

Dūmų panaudojimo šiluma gali būti žemo 
potencialo;

 Ribotos degimo produktų charakteristikos;

Elektros energijos gamybos efektyvumas

0,8 – 1,2 kWhel/kWhth

Nereikia papildomo šilumos šaltinio garo turbinos 
procesui  didelis energijos išnaudojimas;

Kombinuoto ciklo dujų turbinos (KCGT) jėgainė
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11 pav.: Centralizuoto šilumos tiekimo atskyrimas nuo dujų ir garo jėgainės (Šaltinis: AGFW11)



Detalus paaiškinimas, kaip veikia sujungti dujų turbinos-
ir garo turbinos procesai

Kombinuojamos viena (ar daugiau) dujų turbinos ir viena 
(ar daugiau) garo turbinos ;

400-600°C dūmai (degimo produktai) gamina aštrų 
perkaitintą garą, kurio parametrai 40-80 bar/350-540°C;

Garo turbina sujungta su šilumokaičiais ir CŠT tinklu ;

Papildomas deginimas didina garo turbinos ir/arba CŠT 
elektros galią

Atliekinės šilumos proceso charakteristikos

Nereikia papildomo šilumos šaltinio garo turbinos 
procesui

Reikia mažai personalo

Santykinai mažos investicijos

Specifinis šilumos suvartojimas elektrinės apkrovos 
srityje turi plokščios kreivės pavidalą

Kombinuoto ciklos dujų turbinos (KCGT) jėgainė
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12 pav.: Centralizuoto šilumos tiekimo atskyrimas 
nuo dujų ir garo jėgainės (Šaltinis: AGFW11)



Tiesioginė apjungta elektros energijos ir šilumos generacija be 
mechaninės energijos

Valdoma vandenilio ir deguonies virtimo į vandenį reakcija

Šio elektrocheminio proceso metu elektros energija generuojama 
labai efektyviai ir šis procesas yra gerai valdomas

Priklausomai nuo kuro elemento technologijos gaunami įvairūs 
naudojamos atliekinės šilumos temperatūrų lygiai

Kuro elementai diferencijuojami pagal savo technologiją ir/arba 
veikimo temperatūrą (žema, vidutinė, aukšta)

Tobulinimo sritys:

Optimizuojama medžiaga, elemento gyvavimo laikas, investicijos 
ir periferinės išlaidos

Kuro elementai

23

13 pav.: Vandenilio kuro elemento principinis veikimas (Šaltinis: Vaillant)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Kogeneracinės technologijos 
ateities perspektyvos

24



Naujausios kogeneracijos technologijos ir ateities potencialas 

Pastaraisiais metais vyko sparti kogeneracinių jėgainių plėtra

Kogeneracijos taikymas prisidėjo prie energijos ir šilumos transformacijos keliais būdais 

Tai lankstus sprendimas, siekiant pritaikyti daugiau atsinaujinančių energijos išteklių ateityje 

Tai svarbi sąsaja bendradarbiauti elektros energijos, dujų ir šildymo sektoriams 

Reikalingi pokyčiai!

 dauguma kogeneracinių sistemų vis dar naudoja iškastinį kurą

 reikalingos alternatyvos ir jos turi būti įgyvendinamos taip pat ir šiuo metu egzistuojančiose jėgainėse

Kogeneracinės technologijos ateities perspektyvos

25



Galimi atsinaujinantys energijos ištekliai

Biokuro ir nuotekų dujų naudojimas

Vandenilio ar metano, pagamintų iš atsinaujinančios energijos (taip vadinamų sintetinių dujų) naudojimas

Kogeneracinių technologijų ateities perspektyvos
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Energijos transformavimo laiko ašis

Elektros gamyba/vartojimas Šilumos gamybos transformacija Dujų gamyba/vartojimas

Klasikinė kogeneracija Lanksti kogeneracija Kogeneracijos sistemos Sintetinė kogeneracija

Dideli varikliai, akumuliacinės talpos, Elektra-į-šilumą Dideli šilumos siurbliai, saulės šilumos energijos

sezoninės saugyklos, biomasė

Elektra-į-dujas

Ši diena

Energijos tranformavimo progresas / AEI dalis / Dalyvaujančių sektorių apjungimas / CO2 emisijų sumažinimas

14 pav.: Energijos transformavimo laiko ašis ir kogeneracijos vaidmuo (Šaltinis: AGFW 2019)
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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/


Atliekinė ir perteklinė šiluma
Galimybės, kliūtys ir potencialas CO2-emisijų sumažinimui

AGFW-Project GmbH, Georg Bosak; Department of urban development – autorius

J.Gudzinskas, KTU Energetikos katedra.
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Bendra informacija: Įvadas ir atliekinės šilumos naudojimas Europoje

Pagrindiniai atliekinės šilumos naudojimo principai

Svarbus žingsniai atliekinės šilumos panaudojimui Europoje

Atliekinės šilumos panaudojimo nauda

• Ekologinė nauda

• Ekonominė nauda

Terminai ir apibrėžimai

• Temperatūrų lygiai

• Atliekinės šilumos šaltinių kokybė

• Šilumos tinklų kokybė

• Papildomi atliekinės šilumos šaltiniai

Duomenų tvarkymas, susijęs su atliekinės šilumos naudojimu

Kainos, potencialas ir kliūtys

Išlaidos, susijusios su atliekinės šilumos naudojimu ir pridėtinės vertės kūrimu

Atliekinės šilumos projektai Europoje

Apžvalga
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Bendra informacija: atliekinės šilumos panaudojimas Europoje
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Atliekinės šilumos naudojimo potencialas:

Energijos efektyvumo didinimas verslo sektoriuje

CO2 emisijų mažinimo tikslų, nustatytų 2030 ir 2050 
metams, pasiekimas

Pirminės energijos taupymas

Atliekinė šiluma gali būti naudojama, siekiant arba 
pakeisti, arba papildyti šilumos generavimą, 
naudojant tradicinius metodus 

Šilumos tinklai yra ypatingai tinkami atliekinės 
šilumos naudojimui

 gali kombinuoti šilumą, gaunamą iš 
įvairių šaltinių

Šaltinis Borealis/Fotostudio Meister Eder1

1https://hlk.co.at/a/diese-waermepumpe-macht-industrielle-abwaerme-effizient-nutzbar



Atliekinė šiluma / perteklinė šiluma yra generuojama visoje pramonės 
procesų įvairovėje

Šiluma gali būti naudojama patalpų šildymui ir vėsinimui, o taip pat karšto 
vandens ruošimui

Priklausomai nuo proceso, egzistuoja skirtingi temperatūrų lygiai

• Labai žemos temperatūros atveju reikalingas papildomas šildymas (pvz., 
naudojant šilumos siurblį)

Vieninteliai galintys atsirasti nuostoliai yra šilumos perdavimo nuostoliai –
todėl atstumas tarp šilumos šaltinio ir šilumos tinklo yra svarbus atliekinės 
šilumos naudojimo efektyvumui

Finansinės išlaidos yra santykinai mažos lyginant su energetine nauda

Pagrindiniai atliekinės šilumos panaudojimo principai

5

Šaltinis Borealis/Fotostudio Meister Eder



TAČIAU: Nepriklausomai nuo potencialo ir aukšto atliekinės šilumos naudojimo efektyvumo, svarbu 
pažymėti, kad …

…atliekinės šilumos negaminimas yra žymiai efektyvesnis nei jos naudojimas.

…visų galimybių analizė, kaip išvengti ar minimizuoti atliekinę šilumą, visada turėtų būti pirmas 
žingsnis!

Todėl svarbu paminėti šiuos atliekinės šilumos panaudojimo analizės etapus :

1. Kaip išvengti atliekinės šilumos

2. Kaip sumažinti atliekinę šilumą, projektuojant efektyvesnius procesus

3. Kaip pakartotinai panaudoti šilumos energiją, ją panaudojant kituose procesuose

4. Kaip atliekinę šilumą patiekti/perduoti į šilumos tinklą 

Pagrindiniai atliekinės šilumos panaudojimo principai

6



1. Atliekinė šiluma išgaunama pvz. 
iš dūmų srauto per šilumokaitį ir 
perduodama į šilumnešį (CŠT tai 
dažniausiai vanduo) 

2. Pramonėje gali būti naudojami 
tokie šilumnešiai, kaip terminė 
alyva, garai ar kiti dujiniai skysčiai.

3. Šilumos perdavimas 
transportavimo tinklu į paskirstymo 
tinklą (terminis atskyrimas 
perdavimo punkte) 

4. Šiluma paskirstyta vartotojams. 

Pagrindiniai atliekinės šilumos panaudojimo principai

7

1 pav.: Įvairūs atliekinės šilumos integravimo lygiai



Atliekinei šilumai naudoti reikalinga aiški politinė ir teisinė sistema, nes… 

• …dalyvauja keli skirtingi veikėjai (įmonės, komunalinių paslaugų tiekėjai, tinklo 
operatoriai, vartotojai ir kt.) ;

Šie aspektai yra svarbūs veiksmingam ir efektyviam atliekinės šilumos 
panaudojimui Europoje ir nacionaliniu mastu:

• Sukurti tinkamą politinę sistemą, kuri skatintų padidinti atliekinės šilumos panaudojimą Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis;

• Nacionalinių atliekinės šilumos registrų kūrimas (pvz., galimų šilumos šaltinių žemėlapių sudarymas);

• Spartesnis šilumos planų rengimas savivaldybių ir regionų lygiu; 

• Užtikrinti ir intensyvinti praktinės patirties perdavimą per, pvz., finansavimo agentūras arba per 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo agentūras; 

• klasifikuoti atliekinę šilumą kaip 100% šilumos be CO2 (pvz., svarbu finansavimo galimybėms); 

Svarbūs žingsniai atliekinės šilumos panaudojimui Europoje

8



Atliekinės šilumos panaudojimo nauda

9

Siehe vorherige Folie

Atliekinės šilumos panaudojimas padeda pakeisti įprastas šildymo jėgaines 

Tačiau, atliekinė šiluma atsiranda skirtinguose objektuose:

• Pramonės procesuose ir atliekinė šiluma atliekas deginančiose jėgainėse:

 Svarbūs šaltiniai, bet paprastai didelis atstumas nuo esamų tinklų ir šilumos nuostoliai

• Atliekinė šiluma iš paslaugų sektoriaus:

• generuojamas daug mažesniais kiekiais, paprastai žemesnės temperatūros 

• arti vartojimo taško ir todėl įdomus miestams

2 pav. Iškastinio kuro išstūmimas atliekine šiluma 
(savo diagrama) 



Ekologinė nauda

Nėra papildomų emisijų (CO2, kietųjų dalelių, NOx, kt.);

beveik nenaudojami jokie papildomi ištekliai ir nenaudojama 
papildoma erdvė, nes pramonės įmonė jau egzistuoja; 

Atsitiktinių šilumos išmetimų į aplinką sumažinimas

• didžiausias leistinas ežerų ir upių šildymas vis dažniau 
vyksta karštomis vasaromis ir veikia klimato kaitą; 

mikroklimato aspektai miestuose  vietinių šilumos gamybos šaltinių, deginančių kurą,  
mažinimas tampa vis svarbesnis 

Atliekinės šilumos panaudojimo nauda

10

Šaltinis: pixabay



Ekonominė nauda

nereikia papildomų pirminių energijos šaltinių, kad atliekinė 
šilumos energija būtų paversta naudinga energija 

Įmonės gali sumažinti savo kuro ir elektros išlaidas

Atliekinės šilumos panaudojimo nauda

11

Man sieht die 3 kaum

Mažesnės energijos išlaidos galėtų reikšmingai paveikti gamybos įmonių 
konkurencingumą rinkoje

Mažesnė priklausomybė nuo energijos rinkos (mažesnė nenuspėjamo iškastinio kuro kainų 
padidėjimo rizika) 

Reikalaujama mažiau CO2 sertifikatų, o tai savo ruožtu leidžia sutaupyti 
eksploatacijos išlaidas 

Šaltinis: pixabay



Apibrėžimai susiję su atliekinės šilumos panaudojimu

12

- Geothermie rechts ist noch deutsch
- Das „o“ links bei CO2 noch klein 

geschrieben

Esami atliekinės šilumos apibrėžimai vis dar nenuoseklūs ir neapima vienos ar daugiau 
susijusių sričių, susijusių su centralizuotu šilumos tiekimu! 

Dėl šios priežasties AGFW el. V. siūlo tokį apibrėžimą: 

Atliekinė šiluma1:
Šiluma, atsirandanti proceso metu, kurio pagrindinis tikslas yra gaminti produktą arba atlikti 
paslaugą (įskaitant atliekų šalinimą) arba atlikti energijos konversiją, ir kuri turėtų būti pašalinta 
dėl to, kad ji sudaro nenaudojamą šalutinį produktą. 

1Šis apibrėžimas šiuo metu yra išdėstytas AGFW FW 309-1 papildomame puslapyje ir šiuo metu yra publikuojamas.



Diferencijavimas pagal atliekinės šilumos šaltinį

13

Potencialiai perspektyvūs atliekinės šilumos šaltiniai priskiriami toliau išvardytoms 
kategorijoms:

Gamyba (pvz., naftos perdirbimo gamyklos, plieno perdirbimas, chemijos pramonė);

Paslaugos (pvz., kompiuterių centrai, skalbyklos, šaldymo sandėliai ir nuotekų bei vandens išteklių tvarkymas); 

Atliekų šalinimas (pvz., terminis atliekų apdorojimas, medžiagų ciklų uždarymas atskirose įmonėse) 

Energijos konversija (pvz., kondensacinės elektrinės, atliekinių dujų šiluma iš degimo procesų).

Šaltinis: pixabay



Diferencijavimas pagal (naudojamų) temperatūrų lygius

14

1https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf

Energetikos ir aplinkos tyrimų instituto temperatūros lygių klasifikacija 1:

atsižvelgiant į jų (panaudojimo) temperatūros lygį, gali būti naudojamos skirtingos technologijos šilumai 
panaudoti ar konvertuoti 

Aukštos temperatūros (> 300 °C):

 Konversija į elektros energiją naudojant Rankine arba Stirling procesus

Vidutinės temperatūros (80-300 °C):

 Konversija į elektros energiją naudojant ORC arba Kalina procesus

 Pasyvus šilumos panaudojimas (įmonės viduje, vietoje/greta ar išorėje tiekiant į centralizuoto šilumos
tiekimo tinklą arba mobilaus transportavimo priemonėmis, naudojant šilumos saugyklą)

PASTABA: Techniškai įmanoma generuoti elektros energiją, naudojant aukštos temperatūros atliekinę šilumą. 
Nepaisant to, atliekinės šilumos konversija į elektrą reiškia labai plačią atliekinės šilumos panaudojimo plėtrą, o 
tai, atsižvelgiant į šiandienos žemas elektros energijos kainas, yra komerciškai perspektyvi tik retais atvejais. 

https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf


Diferencijavimas pagal (naudojamų) temperatūrų lygius
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1https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf :

Energetikos ir aplinkos tyrimų instituto temperatūros lygių klasifikacija 1:

atsižvelgiant į jų (panaudojimo) temperatūros lygį, gali būti naudojamos skirtingos technologijos šilumai 
panaudoti ar konvertuoti 

Žemos temperatūros (< 80 °C):

 Proporcingas vidaus ar vietos / gretimų patalpų šildymo ir karšto vandens poreikių padengimas

 Šildymo vandens pašildymas šilumos tinkle (išorinis)

 Aktyvus šilumos panaudojimas naudojant elektrinius / šiluminius šilumos siurblius;

 Šiluminiai šilumos siurbliai veikia, naudojant integruotą proceso šilumą, esant aukštai temperatūrai arba naudojant atskirą kuro
deginimo sistemą (absorbciniai šilumos siurbliai);

 Vėsinimas (vidiniams ar vietiniams / gretimiems vartotojams)

 Pasyvus šilumos panaudojimas šaltuose (mažai eksploatuojamuose) šilumos tinkluose:

 Siekiant padidinti kiekvienu atveju reikalingą naudojamą temperatūros lygį, atskirose buitinėse šilumos punktuose įrengiami
integruoti šilumos siurbliai.

https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf


Atliekinės šilumos šaltinių kokybė

16

Šie parametrai yra svarbūs vertinant atliekinės šilumos šaltinio potencialą / „kokybę“: 

Atliekinės šilumos šilumnešio fizinė būsena

Temperatūros lygis

Chronologinis atliekinės šilumos išsiskyrimo laikas (lyginant su atliekinės šilumos srauto standartine 
temperatūra, kai šiluma išsisklaidys) 

• Jei tai nežinoma, galima naudoti turimą šilumos kiekį / laiko vienetą ir/arba, mažiausią ir (arba) maksimalų 
šilumos kiekį, jei tai taikytina. 

• Reikėtų atsižvelgti į įmonės atostogas, darbo nutraukimą dėl kapitalinio remonto ar darbo pamainomis ir 
pan. 

Cheminė sudėtis, pašalinės medžiagos, sektorius/procesas ir kt. 



Potencialūs tinklai taip pat turi turėti konkrečias charakteristikas:

tinkamas atliekinei šilumai panaudoti tokiai paskirčiai kaip 
patalpų šildymas ar buitinio karšto vandens ruošimas? 
(Šilumos poreikis / individualūs apkrovos profiliai / 
vartotojų elgsena ir kt.) 

būtina tiekimo temperatūros analizė 

reikalingo tinklo darbinio slėgio vertinimas

atstumas iki atliekinės šilumos šaltinio (dėl šilumos nuostolių) 

Įdomus galėtų būti šalia esančių pramonės įrenginių, kuriuose naudojamas vėsinimas, buvimas 

Šilumos tinklų kokybė

17

Source: AGFW



Papildomi atliekinės šilumos šaltiniai

18

3 pav.: Prieinamas šilumos perteklius iš 3982 EU28 miestų nuotekų 
valymo įrenginių, esančių 2 km atstumu nuo miestų centralizuoto 
šilumos tiekimo teritorijų

Be pagrindinių šilumos šaltinių, kurie paprastai naudojami atliekinei 
šilumai išnaudoti, yra ir kitų būdų, leidžiančių efektyviai naudoti 
šilumos perteklių 

Miestų nuotekų valymo įrenginiai, esantys 2 km atstumu nuo 
miesto centralizuoto šilumos tiekimo rajonų arba toliau nuo jų (žr. 4 
pav.) 

galimybė miesto teritorijoms ateityje efektyviau naudoti žemos 
temperatūros šilumos šaltinius 

 Maždaug 1,2 EJ (arba 340 TWh) per metus įmanoma 
susigrąžinti iš: 

Duomenų centrų

Metro stočių

Paslaugų sektoriaus pastatų

Ir nuotėkų valymo įrenginių



Papildomi atliekinės šilumos šaltiniai – naudojantys nuotekas
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4 pav.: Nuotėkų tvarkymo jėgainės išeinančios temperatūrinės kreivės iliustracija  kombinuotame nuotekų surinkime [Stadtwerke Lemgo]

Nuotekų valymo įrenginiuose išvalyto 
nuotekų vandens liekamoji šiluma 
naudojama kaip šilumos šaltinis 

Metinė pastovi temperatūra, viršijanti 10 
laipsnių (reikalingas papildomas šildymas, 
pvz., naudojant šilumos siurblį) 

Svarbu išvalyto nuotekų vandens kokybė

• pvz. geležies fosfato nuosėdos ant 
šilumokaičio 

• Reikalingos filtrų sistemos arba specialūs 
valymo procesai (pvz., plokšteliniai 
šilumokaičiai yra netinkami) 



išsamūs duomenys šiuo metu nėra sistemingai 
renkami (nei Europoje, nei atskirose ES valstybėse 
narėse) 

Kiekviename regione egzistuojantį tikslų šilumos 
panaudojimo potencialą centralizuotose ir vietinėse 
šildymo sistemose dažnai sunku įvertinti 

Duomenys būtų nepaprastai svarbūs daugeliui 
potencialiai svarbių dalyvių (įmonės, miestų 
planuotojai, savivaldybės, komunalinių paslaugų 
įmonės ir kt.) 

Atliekinės šilumos šaltiniai žemoje temperatūroje, 
kurių yra daug ir kurie dėl savo didelių srautų kiekių 
taip pat turi didelį energijos kiekį, dažnai neįtraukiami. 

Duomenų tvarkymas susijęs su atliekinės šilumos naudojimu

20

Šaltinis: pixabay



Duomenų tvarkymas susijęs su atliekinės šilumos naudojimu
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Pasiūlymas išplėsti sistemingą duomenų rinkimo programą: 

Turėtų būti privaloma registruoti atliekinės šilumos panaudojimo potencialą 

Įtraukimas kaip nuolatinio kriterijaus į atitinkamas sertifikavimo sistemas (LST EN ISO 50001, EMAS) 

Įpareigojimas sertifikuotoms įmonėms nuolat skelbti suvestinius duomenis: 

Reguliariai registruojamų duomenų naudojimas ir tolesnis plėtojimas kaip… 

• … šilumos kiekis, vidutinė svertinė temperatūra pagal kiekį, galia arba darbo valandos, apkrovos 
profilis

• ... papildomai registruojami dideli, difuziniai šaltiniai ir atliekinė šiluma, kuri nėra atliekinių dujų srautų 
dalis 

• ... didelio masto produktų srautų vėsinimo registravimas 



PAVYZDYS: Duomenų apie atliekinės šilumos potencialą/šaltinius 
surinkimas Vienoje

22

Source: www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/abwaerme/

5 pav.: Pavyzdinis šilumos registras atliekinės šilumos potencialui Vienos mieste nustatyti



Kainos, potencialas ir kliūtys
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Bendros kliūtys:

kuo aukštesnė temperatūra, kuo dažniau, reguliariau ir numatomiau gaunama šiluma, tuo efektyviau 
ją gali naudoti šilumos tiekimo įmonės, tačiau: 

Atliekinė šiluma atsiranda esant skirtingiems temperatūros lygiams, skirtingiems dažniams ir 
skirtingiems tęstinumo laipsniams ( skirtingos šilumos šaltinio savybės)

kuo mažesnis atliekinės šilumos kiekis ir kuo nereguliariau bei mažiau nuspėjamai ji atsiras, tuo 
didesnė šilumos saugyklų ir tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių būtinybė.



Kainos, potencialas ir kliūtys
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Kliūtys šilumos partnerystėms:

Atliekinės šilumos projektai paprastai turi…

• …ilgą planavimo laiką dėl daugybės techninių, teisinių ir sutarčių klausimų 

• … CŠT įmonių verslo modeliai paprastai tęsiasi nuo 10 iki 20 metų dėl didelio masto investicijų į CŠT 
infrastruktūrą su ilgu amortizacijos laiku 

Palyginimui:

pramonės įmonės paprastai tikisi žymiai trumpesnių investavimo ciklų, o tai reiškia ...

• … nauji sprendimai dėl vietos paprastai gali būti priimami per trumpą laiką 

• … tokios partnerystės gali sukelti konfliktų arba padidėjusio neapibrėžtumo centralizuoto šilumos 
tiekėjų atveju 



Kainos, potencialas ir kliūtys
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Galimi ilgalaikių šilumos partnerysčių ir kliūčių mažinimo sprendimai: 

Sukurti finansines paskatas abiem pusėms (šilumos šaltiniams ir šilumos tinklams) 

Paskatos galėtų sumažinti išlaidas ir projekto riziką, tenkančią susijusioms įmonėms 

CO2 emisijų apmokestinimas yra galimybė, kuri vienodai paveiks tiek partnerius, tiek konkurentus

Toliaregiškas politinis požiūris į atliekinės šilumos panaudojimo galimybes 

Aiški politinė sistema abiem pusėms suteiktų planavimo ir investicijų saugumą! 



Išlaidos, susijusios su atliekinės šilumos naudojimu
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(Žiūr. 1-4 punktus 
paveikslėlyje)

1. Gamybos išlaidos (su
CAPEX, OPEX)

2. Naudingos šilumos 
išlaidos (atliekinės 
šilumos šaltinis)

3. Naudingos šilumos 
išlaidos (šilumos tinklas)

4. Kaina galutiniam 
vartotojui

Šaltinis: AGFW



Mäntsälän Sähkö, Suomija: https://www.nivos.fi/en/recovery-of-waste-heat-launched

Turku, Suomija: https://www.turku.fi/en/carbon-neutral-turku/climate-actions

Gelsenkirchen, Vokietija: https://www.uniper.energy/news/industrial-waste-heat-for-the-district-
heating-supply/

Interreg European project CE-HEAT: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-
HEAT.html

Dabartiniai atliekinės šilumos projektai Europoje ir tolesnė 
informacija

27

Šaltinis: pixabay

https://www.nivos.fi/en/recovery-of-waste-heat-launched
https://www.turku.fi/en/carbon-neutral-turku/climate-actions
https://www.uniper.energy/news/industrial-waste-heat-for-the-district-heating-supply/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html


LR šilumos ūkio įstatyme pateikiamas atliekinės šilumos apibrėžimas: „atliekinė šiluma – pramonės įmonių 
pramoninės gamybos technologinio proceso metu nepanaudota šilumos energija“. Taip pat šilumos ūkio įstatymo 7 
straipsnyje nurodyta, kad „Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatoma: <...> teritorijos, kuriose 
šilumos poreikis turi būti užtikrintas iš atliekinės šilumos, šilumos, pagamintos iš komunalinių atliekų ir (ar) didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu.“ Tačiau šiuo metu galiojančioje Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015-2021 
metų programoje tokios teritorijos nėra nustatytos.

VERT : Gaminant ir (ar) superkant šilumą, prioritetas teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. Jeigu siūloma vienoda 
šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė:

1) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys 
atliekas;

2) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius 
arba deginantys atliekas;

3) šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys atliekas;

4) pramonės įmonių įrenginių atliekinė šiluma;

5) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai;

6) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai;

7) iškastinio kuro katilinės.

Atliekinė šiluma. Lietuvos atvejis.
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AB „Lifosa“ – Kėdainių miesto CŠT sistema

29

Nuo 2000 m. sieros rūgšties gamybos metu 

išsiskiriančią technologinę šilumą AB „Lifosa“ 

naudoja bendrovės ir Kėdainių miesto objektų 

šildymui. Naudojant specialaus plieno 

vamzdinius šilumokaičius sieros rūgšties šiluma 

vanduo pašildomas iki 90° C ir tiekiamas į 

Kėdainių miesto katilinę gyvenamųjų namų 

apšildymui.

2007 m. bendrovėje įdiegus sistemą HRS (Heat

Recovery System), panaudojant atliekinius

šilumos šaltinius, pagaminama apie 250 mln. 

kWh elektros energijos, iš kurių apie 50 mln. 

kWh tiekiama į šalies elektros energijos tinklą. 

Tokiam energijos kiekiui pagaminti Lietuvos 

elektrinėse ir katilinėse reikėtų sudeginti per 70 

mln. kubinių metrų gamtinių dujų.

Dėl to į atmosferą būtų išmetama 150 tūkst. tonų 

šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio.

AB „Lifosa“

3,5 km



AB „Achema“ – Jonavos miesto CŠT tinklai
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Girelės katilinė

Slėgis: 

p1=1,9 bar

p2=0,97 bar

Dp=0,92 bar

Temperatūra:

t1=119,4 °C

t2=70,1 °C

Jėgainė Nr.1

Slėgis: 

p1=11,0 bar

p2=3,3 bar

Dp=7,7 bar

Temperatūra:

t1=120 °C

t2=70 °C

Šilumnešio debitas 143 kg/s (514,8 t/h)

Sąlyginiai slėgio nuostoliai: 77,8-76,1 Pa/m

Maksimali galia – 30 MW;

Tikėtinas tiekiamos šilumos kiekis per 

metus – apie 156 tūkst. MWh.

Dėl atliekinės šilumos panaudojimo į 

aplinką būtų neišmetama daugiau 

kaip 225 tūkst. tonų  CO2 dujų per 

metus.



AB „ORLEN Lietuva“ – Mažeikių miesto CŠT tinklai 
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Trasos ilgis – 13860 m.

Mažeikių CŠT sistemai galima būtų tiekti 25 MW (max)
šilumos srautą termofikaciniu vandeniu, užtikrinant
patiekto vandens temperatūrą 95 0C.
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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/
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