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Įvadas

Įgyvendinti pilotinės veiklas savivaldybėse, siekiant testuoti 
ir/arba pradėti įgyvendinti ŽCŠT jų CŠT infrastruktūroje (vienas 
ar du pilotiniai projektai kiekvienoje savivaldybėje)

Išnagrinėti skirtingas charakteristikas (t.y. dabartinių CŠT 
infrastruktūros tipą, prijungtų pastatų tipus, esamas 
problemas ir potencialą patobulinimui)

Patikrinti galimybę pritaikyti žemos temperatūros CŠT 
esamuose pastatuose ir gyvenamųjų namų teritorijose, 
esančiose Baltijos Jūros Regione (BSR)

Išbandyti modernios ŽCŠT stebėsenos įrangos potencialų
prijungimą prie standartinio seno tipo gyvenamųjų namų 
kvartalo po atnaujinimo

1b pav. – šaltinis: M. FEOFILOVS et al.. Life Cycle Assessment of Different Low-Temperature District 
Heating Development Scenarios: A Case Study of Municipality in Latvia. Environmental and Climate 
Technologies, 2019, vol. 23, no. 2, pp. 272–290

1a pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga 
Technical University)



Šiame pranešime:

Žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklas visiškai naujame gyvenamųjų namų
rajone Halmstad, Švedija

Žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo sistema Beļava kaime Gulbene
savivaldybėje, Latvija
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Įvadas



Papildoma medžiaga:

Dujų katilinės modernizavimas, naudojant absorbcinį šilumos siurblį savivaldos darželio pastato
šildymui, Rumia, Lenkija

Įrenginio eksploatacinių parametrų žeminimas esamose per dideliuose pastatuose, Wejherowo,
Lenkija

Atliekinės šilumos potencialo iš vandens aušinimo bokštų studija, Koskenkorva, Ilmajoki, Suomija

145 socialinių/viešųjų objektų tyrimas, kurio tikslas surinkti ir išanalizuoti šilumos tiekimo, šilumos
nuostolių ir šilumos vartojimo duomenis, Petrozavodskas, Rusija

Šilumos punktų bei kitų tinkamų energiją taupančių priemonių projektavimas ir/arba
modernizavimas pasirinktuose objektuose, Petrozavodskas, Rusija
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Įvadas



Pilotinė testavimo priemonė
Žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklas visiškai 
naujame gyvenamųjų namų rajone, Halmstad Halmstad



Ranagård Halmstade: naujas gyvenamasis
rajonas su žemos temperatūros centralizuotu
šilumos tiekimu (ŽCŠT)

Ranagård maksimalus šilumos galios poreikis:
3 MW.

Ranagård: 3 pagrindinės teritorijos, iš kurių 1-
oje įdiegtas 4 kartos centralizuotas šilumos
tiekimas su 3 vamzdžių sistema (4KCŠT-3V), ir
teritorijose 2 ir 3 tiekiama įprasta ŽCŠT
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Prielaidos



4KCŠT-3V

o Tai yra 4 kartos centralizuotas šilumos tiekimas, veikiantis žemos
temperatūros režime su 3-vamzdžių sistema;

o Trečias vamzdis: tiekiamo vandens cirkuliacijai, kai šildymo
poreikis yra mažas, pakeičiant cirkuliaciją pastatuose. Cirkuliacija
trečiame vamzdyje leidžia gauti žemesnes grįžtamas
temperatūras

Techninis sprendimas paskirstymo tinklams Ranagård

o Dviejų techninių pastatų prisijungimas prie įprasto CŠT tinklo
Halmstad, kur įprasto tinklo paduodama temperatūra yra
pažeminama iki paduodamos temperatūros ŽCŠT ir 4KCŠT-3V .

o Temperatūra yra žeminama maišant pirminę paduodamą su
grįžtama iš ŽCŠT ir 4KCŠT-3V
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Prielaidos (II)

Ranagård, Halmstad Municipality



Siekiant reikalingos šilumnešio temperatūros, apie 50 %
grąžinamo šilumnešio (vandens) maišoma su tiekiamo
šilumnešio srautu (automatizuoto sklendės pagalba kuri
valdoma pagal tiekiamo srauto temperatūrą 4KCŠT-3V
sistemoje, po tinklo siurblių);

Likęs grįžtamas srautas grąžinamas į įprasto CŠT tinklo
grįžtamo vandens sistemą;

Tiekiamo srauto temperatūra yra 65 °C tiek ŽCŠT, tiek ir
4KCŠT-3V sistemose;

Grįžtamo srauto temperatūra tikėtinai bus 32°C ŽCŠT
sistemai ir 28°C - 4KCŠT-3V .
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Prielaidos (III)

Ranagård DH areas



Dėl statybos projekto skirtumų tarp 3 kartos ir 4 kartos
centralizuoto šilumos tiekimo, buvo atliktas praktinis
testas, siekiant nustatyti minimalius atstumus, kurie
reikalingi tarp išorinio vamzdžių kanalo, norint įrengti trijų
vamzdžių CŠT tinklą.

Siekdami nustatyti tinkamus matmenis pakankamo srauto
užtikrinimui su minimaliais energijos nuostoliais,
Halmstads Energi och Miljö taip pat atliko skaičiavimus.
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Pagrindinė problema

5 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB

4 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB



Pagal „lauko testo“ matavimų rezultatus buvo
sukurta “standartinė sekcija”. Šioje sekcijjoje
matome DN125 vamzdyno ruožo ir vieno DN40
vamzdžio išdėstymo vietą.

Taip užtikrinamas korpuso jungčių montavimas
ir lengvas vamzdžių surinkimas

Tai buvo laiko ir pastangų sutaupymas statybų
etapui, kas taip pat sumažins tranšėjos
pertvarkymo poreikį, kad vamzdžiai būtų
teisingai išdėstyti.
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Pagrindinė problema (II)

Vamzdžiai buvo išdėstyti pagal teorinį vamzdžių segmentą.  Vėliau vamzdžiai buvo suderinti, 
siekiant rasti optimalų aukščio ir pločio santykį, kad būtų įmanoma surinkti vamzdžius ir 
jungtis

6 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö 
AB

7 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB



PAGRINDINIS TIKSLAS IR APIMTIS: įrengti žemos temperatūros CŠT tinklą naujame gyvenamąjame
rajone Halmstad.

SPECIFINIAI TIKSLAI IR APIMTYS:

Išbandyti ir palyginti trijų vamzdžių sistemos privalumus / trūkumus per energijos vartojimo
efektyvumą, statybą, kt. 4KCŠT-3V yra 3-vamzdžių sistema, kuri yra energetiškai efektyvi ir leidžia
naudoti žemesnes vandens temperatūras

Susitvarkyti su tinklo iš trijų vamzdžių sistemos projektavimo ir matmenų nustatymo iššūkiu, tvarkantis
su statybos ir projektavimo skirtumais tarp trečios ir ketvirtos kartos CŠT (t.y. poreikiu žinoti minimalų
atstumą tarp vamzdžių išorinio kanalo, siekiant įrengti trijų vamzdžių CŠT tinklą)

12

Pilotinės priemonės tikslas ir apimtis
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Pilotinės priemonės tikslas ir apimtis (II)

Vamzdžių suvirinimas ir 
jungčių surinkimas

Suprojektuoti ir parinkti temperatūros žeminimo
(perjungimo) punktus, reikalingus žemos temperatūros
centralizuoto šilumos tiekimo tinklui įrengti aukštos
temperatūros ir esamame tinkle

Ranagård rajone pastatyti trys daliniai rajonai
skirtingoms sistemoms palyginti (t.y. vienas - 4KCŠT-3V
su 3 vamzdžiais ir du ŽCŠT tinklai su dviejų vamzdžių
sistemomis ir žemos temperatūros vandeniu).

Techniškai ir finansiškai garantuojama, kad perjungimo
punktai ir kliento centralizuoti šilumokaičiai veiks
žemos temperatūros sistemoje, ir kad nebus jokių
papildomų reikalavimų kliento nuosavybei.

8 pav. – Gauta iš Halmstads 
Energi och Miljö AB

9 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB



Toliau paruoštos rizikos analizės ir pasiūlytas metodas, kaip rizika turi būti analizuojama

Pradėtas dialogas su namų statytojais, kad neįrengtų šilumos siurblių į standartinį paketą, ir kad jis
galėtų būti pakeistas CŠT šilumokaičiu

Sukurtas techninis ir verslo sprendimas apie tai, kaip žemos kokybės energijos šaltiniai gali būti
pajungti į tinklą ir kaip toks produktas turėtų būti išviešintas tiek išorėje, tiek viduje

Sukurtas techninis ir verslo sprendimas, kaip vartotojai turėtų prisijungti prie 4KCŠT-3V sistemų

Sukurti pasiūlymai dėl atitinkamo skatinimo produktui, kad jis būtų įdomus vartotojui.

Paruoštas komunikacijos planas, siekiant įvesti 4 kartos centralizuotą šilumos tiekimą Ranagård

Paruoštas pardavimų planas Ranagård
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Pilotinės priemonės tikslas ir apimtis (III)



Perjungimo punkto pavyzdys daliniam ŽCŠT tinklui buvo
pastatytas aukštos temperatūros CŠT tinklo viduryje

o Statybos pradžia 2020 vidury ir suplanuota pastatyti pirmuosius
namus 2022 vidury

Ranagård Halmstade tieks žemos temperatūros šildymą
maždaug 500 namų ir butų.

Ranagård visas maksimalus šilumos poreikis yra apie 3 MW
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Įgyvendintos technologijos aprašymas

Techninė perjungimo punkto schema Ranagård, 
Halmstad, Švedija

10 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB



Ranagård yra padalintas į tris rajonus:

• 1 - ŽCŠT su 3 vamzdžiais;

• 2 - ŽCŠT su 2 vamzdžiais;

• 3 - ŽCŠT su 2 vamzdžiais.

Yra 2 perjungimo punktai:

• Pirmas perjungimo punktas naudojamas
1 ir 2 teritorijose;

• Antras perjungimo punktas naudojamas
3 teritorijoje.
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Įgyvendintos technologijos aprašymas (II)

TIinklo Ranagård brėžiniai
11 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB



Pagrindinės perjungimo punkto sudėtinės dalys yra:

2 Paskirstymo siurbliai kiekvienam tinklui: kiekvieno siurblio
parametrai yra tokie, kad aptarnautų visą srautą ir veiktų
vienas vienu metu

Valdymo sklendės valdo tą kiekį grįžtamo vandens, kuris
yra maišomas su tiekiamu vandeniu, siekiant gauti
pageidaujamą tiekimo temperatūrą tinkle.
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Įgyvendintos technologijos aprašymas (III)

Perjungimo 
punktas

Galimas tiekimas į Ranagård teritoriją su ta pačia
temperatūra kaip ir į įprastą centralizuoto šilumos
tiekimo tinklą per atsidarančius apvadinius vožtuvus
techniniame pastate.

Stebėsenos, valdymo ir reguliavimo technologija

Darbas baigtas

4 KCŠT-3V

12 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB

13 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB



Tinklas, kuris leidžia energijai įtekėti ir ištekėti priklausomai nuo
poreikio, ir kuris suprojektuotas taip, kad nuostoliai būtų kaip
galima mažesni

Energijos nuostoliai yra sumažinami, naudojant trijų vamzdžių
sistemas

Naudojant žemos temperatūros vandenį tinklas gali tiek tiekti,
tiek ir lengviau gauti perteklinę šilumą.

Grįžimo temperatūra gali būti sumažinta, kas daro katilines
efektyvesnėmis. Efektyvesnė katilinė taupo energiją ir mažina
emisijas

Geresnis aplinkosauginis veikimas ir lankstesni verslo modeliai
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Nauda

14 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB



Halmstad savivaldybė: apsikeitimas techninėmis žiniomis projektavimo stadijoje, techniniai
brėžiniai, paremti inžineriniais skaičiavimais

Kitos savivaldybės: pasiūlytas techninis sprendimas gali būti naudojamas kitose CŠT sistemose,
tiek Europoje, tiek visame pasaulyje

Trigubos spiralės metodas: Halmstad Universitetas, HFAB (Halmstad Real Estate AB) nekilnojamo
turto bendrovė) ir Halmstad savivaldybė

Susidomėjimas iš kitų savivaldybių, nekilnojamo turto kompanijų, šildymo įmonių ir piliečių

Naudos gavėjai
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Tinkamo verslo modelio radimas CŠT tinklų statybai, kai gaunama nauda iš sumažinto elektros
energijos naudojimo, žaliosios elektros energijos naudojimo ir suteikiant vartotojams patirtį tai
daryti teisingai.

Vertės grandinės bei pastato verslo modelis paremtas žiedinės, o ne tiesinės vertės idėja.

Aplinkos-, energetikos- ir verslo politika bei parametrų valdymas.

Pasirinkimas tarp centralizuoto šilumos tiekimo ir individualaus šildymo su šilumos siurbliais.

Skirtumas tarp privačios ir viešos energetikos įmonės, pelno lygis, laikas investicijų grąžai, socialinė
atsakomybė, gyvenamųjų namų šilumos vadyba, energijos iš atliekų naudojimas ir teisingas
energijos kainos lygis, siekiant aktyviai prisidėti prie sumažinto energijos vartojimo.
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Nustatytos kliūtys ir barjerai



Infrastruktūros kūrimas aiškus teritorijoje,
yra keliai, vandens tiekimas, vandenvala,
pluoštiniai ir centralizuoto šilumos tiekimo
vamzdžiai.

Individualių namų ir daugiabučių gyvenamųjų
namų statyba teritorijoje.
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Sekantis žingsnis

15 pav. – Gauta iš Halmstads Energi och Miljö AB - Rolf Strandell



Halmstads Energi och Miljö AB

• Tel. +46 (0)35 / 190 190 , info@hem.se;

• Contact person Rolf Strandell tel. +46 (0)35 / 190 613 , rolf.strandell@hem.se
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Kontaktinė informacija

mailto:info@hem.se
mailto:rolf.strandell@hem.se


Pilotinė testavimo priemonė
Žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo 
sistema Beļava kaime Gulbene savivaldybėje, Latvija
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Bendra informacija apie Belava

Gulbene savivaldybė

Teritorija: 1872 km2

Gyventojai: 22 066 žmonių

13 apylinkių – Gulbene savivaldybė

Belava apylinkė:

169 km2

5 kaimai

Gyventojų - 1546 



Buvusią Beļava centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemą sudarė medienos katilinė ir 9 pastatai

CŠT apima įvairias vartotojų grupes: viešieji pastatai (t.y. vietinė valdžia, vaikų darželis, paštas), 1
kultūros centras, 1 poilsio namai, 1 parduotuvė, 1 daugiabutis gyvenamasis namas ir 4 individualūs
namai

Viešieji pastatai, kultūros centras ir parduotuvė yra renovuoti

Daugiabutis gyvenamasis namas nėra apšiltintas ir jo energijos vartojimas yra aukštas, apie 190
kWh/m2 per metus

Esama katilinė: 1 MW galios medienos katilas.
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Prielaidos



Esama CŠT sistema buvo sena ir neefektyvi

Šilumos perdavimas

• Neproporcingas CŠT tinklas

• Seni vamzdžiai ir prastos kokybės izoliacija

• Šilumos nuostoliai tinkle ~40 %.   
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Pagrindinė problema

17 pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga Technical University)

18 pav. – šaltinis: M. FEOFILOVS et al.. Life Cycle Assessment of Different Low-Temperature District 
Heating Development Scenarios: A Case Study of Municipality in Latvia. Environmental and Climate 
Technologies, 2019, vol. 23, no. 2, pp. 272–290



Šilumos gamyba

• Žemas katilo efektyvumas (50 – 60 %) 

• 3 darbuotojai ruošia medienos rastus 
ir rankiniu būdu pakrauna juos į katilus
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Pagrindinė problema (II)

Šilumos vartotojai

• Nėra šilumos skaitiklių kiekvienam vartotojui

• CŠT tinklas ir pastatų šildymo sistema neatskirtos šilumokaičiu

• Apmokėjimas EUR/m2 ir nepriklauso nuo vartotojų šilumos vartojimo

• Vartotojai nemotyvuoti taupyti šilumą

• Aukštas šilumos tiekimo tarifas – 87,50 EUR/MWh

19 pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga Technical University) 20 pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga Technical University)



Modernios CŠT išmaniosios matavimo sistemų įgyvendinimas esamuose pastatuose:

Esamos CŠT transformacija į ŽCŠT, vystant demonstracinį pilotinį pavyzdį

Tiekti ŽCŠT dviems izoliuotiems pastatams trims skirtingoms vartotojų grupėms Beļava 
apylinkėje: kultūros centrui, vietinės valdžios pastatui ir vaikų darželiui

Sukurti išmanaus matavimo sistemą ŽCŠT stebėsenai kaip pagrindą būsimai integruotai 
energijos vadybos sistemai

ŽCŠT įgyvendinimo strategijos testavimas, silpnų taškų atpažinimas ir pasiūlymų strategijos 
tobulinimui apibrėžimas

Pakeisti neigiamą požiūrį į ŽCŠT įgyvendinimą, pristačius gaunamą naudą

Sumažinti CO2-emisijas CŠT sistemoje

Pilotinės priemonės tikslas ir apimtis
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Pilotinės priemonės laiko grafikas
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CŠT tinklo rekonstrukcija 
ir šilumos tiekimo 

transformacija

CŠT sistemos 
optimizavimas

Esamos CŠT sistemos 
analizė

ŽCŠT įgyvendinimo 
strategijos ruošimas

Priemonių 
įgyvendinimas

Išvados ir 
rekomendacijos ŽCŠT 
įgyvendinimui kitose 

apylinkėse



Buvo atlikta kompleksinė CŠT sistemos modernizacija ir
transformacija.

Šilumos gamyba – realios šilumos apkrovos skaičiavimas ir
konteinerinės katilinės įrengimas su automatiniu 200 kW granulių
katilu, kurio aukštas šilumos gamybos efektyvumas
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Įgyvendintos technologijos aprašymas
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21 pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga Technical University)

22 pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga Technical University)



Šilumos perdavimas –

• CŠT tinklo ilgis sumažėja (4 individualių namų atjungimas ir katilinės
išdėstymas arčiau pagrindinių šilumos vartotojų)

• Pakeisti senus vamzdžius naujais izoliuotais vaimzdynais

• Sumažinti tinklo temperatūrą - 65°/35° renovuotiems pastatams ir
80°/60° neizoliuotiems pastatams (dvi atskiros cirkuliacinės kilpos)
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Įgyvendintos technologijos aprašymas (II)

23 pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga Technical University) 24 pav. – Perdaryta gavus iš Gulbene savivaldybės



Šilumos vartotojai

• Šilumos punktai ir šilumos paskirstymo 
sistema kiekvienam vartotojui

• Šilumos skaitiklio įrengimas pas vartotojus, 
siekiant užtikrinti, kad apmokėjimas būtų 
pagrįstas šilumos skaitiklių rodmenimis
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Įgyvendintos technologijos aprašymas (III)

23 pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga Technical University)
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Stebėsena ir optimizavimas

ŽCŠT sistemos stebėsena buvo organizuota,
įrengiant išmaniųjų skaitiklių sistemos įrengimą:

• Pagamintos šilumos stebėsenai

• Šilumos vartojimo stebėsenai

• Vidaus klimato stebėsenai kiekvienam
pastatui

• Lauko temperatūros ir saulės spinduliuotės
stebėsenai



Finansuota LowTEMP projekto:

Išmani matavimo sistema – 21 657,79 €

Mobilūs vidaus klimato duomenų centrai – 16 873,07 €

Finansuota Gulbene savivaldybės:

Projektavimas ir koordinavimas – 4 961,00 €

Statybos darbai – 194 005,36 € (iš jų 10 941,00 € finansavo LowTEMP)

Strategijos ruošimas ŽCŠT įgyvendinimui kituose savivaldybės regionuose– 19 807,70 € (iš dalies
finansuota LowTEMP)
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Pilotinės priemonės kaštai



2017/18 2018/19 2019/20

Nauda
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Katilinės efektyvumas [%] ~ 55 83,7 90,3

Šilumos nuostoliai CŠT tinkle [%] ~40 4,6 3,8

Kuro vartojimas [MWh/metus] 1 179 470 459

Elektros vartojimas, [kWh/MWh] ~20-25 10,9 10,1

Šilumos tiekimo tarifas [€/MWh] 87,50 69,07 69,07

• Išlaidų sutaupymas vidutiniškai per metus: 16 900 €
• Investicijų atsipirkimo laikas: 11 metų



Šilumos nuostolių sumažėjimas CŠT tinkle ir sumažėjęs kuro naudojimas leidžia sumažinti CO2 ir
kitų teršalų emisijas, kas yra svarbu tiek savivaldybei, tiek ir gyventojams

Dėl inovatyvaus metodo šio pilotinio projekto įgyvendinimas pritraukė dėmesį iš specialistų
šildymo, projektavimo ir statybos srityse, o taip pat kitų šalies ir savivaldybių atstovų
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Nauda (II)



Namų savininkai, butų savininkai ir butų valdytojai:
• Sumažinti šilumos kaštai
• Pagerintos patalpų vidaus klimato sąlygos

Šilumos tiekėjai:
• Padidintas šilumos gamybos efektyvumas
• Sumažinti šilumos perdavimo nuostoliai
• Galimas atliekinės šilumos šaltinių integravimas
Savivaldybė:
• Pagerinta CŠT vadyba dėl stacionarių ir mobilių išmaniųjų skaitiklių sistemų įrengimo
• Žinios apie 4os kartos CŠT ir naujų projektų įgyvendinimas

Kitos savivaldybės:
• Geros praktikos patirtis ir veiksmų planas ŽCŠT įgyvendinimui 

Naudos gavėjai
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Buvo nustatyta prasta koreliacija
tarp lauko oro temperatūros ir
tiekiamo šilumnešio temperatūros
iš katilinės

Katilinės automatikos suderinimas,
siekiant padidinti CŠT sistemos
efektyvumą
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Nustatytos kliūtys ir barjerai
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Dideli skirtumai tarp vidaus temperatūrų vietinės
valdžios pastate. Pagrindinė to priežastis yra
sena ir neefektyvi šilumos paskirstymo sistema
pastate.

Pasirinkti galimi sprendimai:

• Senų ir neefektyvių radiatorių pakeitimas

• Neteisėtai prijungtų radiatorių nustatymas ir
pašalinimas

• Cirkuliacijos srauto padidinamas (išplovus
šildymo sistemą) arba įrengiant naują
cirkuliacinį siurblį
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Nustatytos kliūtys ir barjerai (II)

25 pav. – Perdaryta gavus iš Gulbene savivaldybės



KLIŪTIS: Pasipriešinimas iš aplinkinių gyventijų dėl žinių stokos
SPRENDIMAS: Buvo organizuotos informacinės kampanijos, kurių tikslas
suteikti informacijos gyventojams, kad išspręstume šią problemą

BARJERAS: nuotolinė duomenų surinkimo sistema: trukdžiai duomenų
surinkimo sistemoje
SPRENDIMAS: buvo įrengta ir optimizuota inovatyvi duomenų surinkimo
sistema
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Nustatytos kliūtys ir barjerai (III)

26 pav. – autorius: V. Kirsanovs (Riga Technical University)



Įgyta patirtis naudojama kitose apylinkėse ir savivaldybėse CŠT sistemų modernizavimui ir
transformacijai į ŽCŠT

Informacijos sklaida įvairiems partneriams:

• Šilumos tiekėjams

• CŠT tinklų savininkams ir tiekėjams

• Šilumos vartotojams ir pastatų savininkams

• Miestų planuotojams ir CŠT inžinieriams

• Savivaldybėms ir kt.
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Sekantis žingsnis



Išvados



Yra daug ŽCŠT įgyvendinimo galimybių esamose CŠT sistemose. Tinkamai suprojektuota ir
įgyvendinta ŽCŠT sistema yra ekonomiškai racionali ir duoda aplinkosauginę naudą

Siekiant rasti optimalų sprendimą, reikia atlikti gilią esamos šilumos tiekimo sistemos analizę.
Vertingų duomenų apie šilumos poreikį ir gamybą trūkumas gali riboti CŠT transformacijos
strategijos ruošimą. Būsimai analizei turi būti surinkti duomenys ir sukurta duomenų bazė.

Norint sukurti ilgalaikės transformacijos kelią svarbu nustatyti tikslą ir užduotis. Taip pat reikia
išanalizuoti kelių alternatyvių ŽCŠT scenarijų įgyvendinimą.

Rekomenduojama žiūrėti į ŽCŠT sistemą ne tik kaip į šilumos perdavimą tinklais, bet kaip į
kompleksinę sistemą, kuri taip pat apima šilumos gamybą ir paskirstymą vartotojo pusėje.
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Kryžminis vertinimas ir išmoktos pamokos



CŠT sistema gali būti transformuota į ŽCŠT palaipsniui mažinant temperatūrą tinkle, perduodančiam šilumnešį iš
vienos teritorijos į kitą

Labai žemos temperatūros perteklinis (atliekinės) šilumos šaltiniai yra pagrindinis ribojantis rodiklis perteklinės
(atliekinės) šilumos panaudojimui CŠT sistemoje. Šilumos siurblys yra efektyvi technologija perteklinės šilumos
panaudojimui CŠT, ir ypač ŽCŠT.

Nesubalansuota sistema pastate padidina temperatūrą skirtingos patalpose, sukelia nekontroliuojamą šilumos
poreikį ir dideles sąskaitas už šilumos energiją.

Šilumos punkto sistemos modernizavimas, naudojamas vidaus temperatūros reguliavimui ir temperatūros
sumažinimui po darbo valandų, gali pasitarnauti šilumos poreikio ir šildymo sąskaitų sumažinimui.

Šildymo sistemos automatizavimo įrengimas su energijos ir vidaus klimato stebėsenos sistema, o taip pat šildymo
temperatūros sumažinimas pastate, gali būti naudojamas, siekiant pasiekti optimalų šildymo sistemos darbą.

Svarbu nustatyti atitinkamą šildymo kreivę pastato eksploatavimui, siekiant optimizuoti ir sumažinti šilumos
vartojimą įrenginiuose, kai tiekimo temperatūra pastate yra sumažinta.
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Kryžminis vertinimas ir išmoktos pamokos (II)



Šilumos gamybai rekomenduojama:

1. Atkreipti dėmesį į modernias technologijas su aukštu efektyvumu;

2. Įvertinti atsinaujinančių energijos išteklių ir perteklinės šilumos naudojimą.

Šilumos perdavimui rekomenduojama:

1. Sumažinti temperatūrą tinkle; 

2. Naudoti vamzdžius su aukštos kokybės izoliacija; 

3. Naudoti trijų vamzdžių sistemas energijos nuostolių sumažinimui.

Šilumos vartotojams rekomenduojama:

• Pakeisti senus ir neefektyvius radiatorius;

• Įrengti šilumos vartojimo ir vidaus mikroklimato stebėseną
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Rekomendacijos



Pilotinės testavimo priemonės parodo CŠT sistemos tobulinimo veiksmų plano koncepcijos įrodymą.
Pilotinio projekto įgyvendinimas siūlo galimybę nustatyti pagrindines kliūtis ir silpnas vietas sėkmingam
technologijos realizavimui platesniu mastu.

Gili esamos situacijos analizė ir aiškių bei gerai pritaikytų veiksmų vykdymas reikalingi naujos ŽCŠT
sistemos statybai ar esamos CŠT sistemos transformacijai į žemos temperatūros sistemą.

Sistemos stebėsena ir optimizavimas reikalingi tam, kad pašalintų galimus trūkumus ir toliau pasiektų
optimalias sistemos darbo sąlygas.

Ši pilotinė veikla papildo pilotinių energetikos strategijų ruošimą savivaldybėse ir regionuose.

Priešiško požiūrio egzistavimas į ŽCŠT sistemos įgyvendinimą yra dėl žinių stokos. Reikalingos
informacinės kampanijos, siekiant pakeisti žmonių požiūrį ir parodyti teigiamą patirtį, įgyvendinant
ŽCŠT projektus.
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Išvados
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