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Geroji praktika Nr. 2 

1 Motyvai –  Pakeliui į žemos temperatūros 
centralizuotą šilumos tiekimą  (ŽTCŠT)  

Pagrindiniai motyvai ir tikslas yra pateikti visus įmanomus kelius į žemos temperatūros (4 kartos) cen-
tralizuoto šilumos tiekimo įgyvendinimą. Šiame pranešime mes koncentruojamės į galimo ŽTCŠT 
įgyvendinimo klausimus naujuose plėtojamuose miestų rajonuose,  į perteklinę šilumą bei 
šildymo/vėsinimo sistemas. 

2 ŽTCŠT testavimas įvairioje plėtroje 

2.1 ŽTCŠT koncepcijos įgyvendinimas naujoje miestų plėtroje ir 
vietinėse šildymo sistemose  

2.1.1 ŽTCŠT tinklas su saulės tiekimu naujoje gyvenamoje teritorijoje  – “Gyven-

imas miestelyje”, Berlynas (Vokietija) 

Žemos temperatūros tinklo įgyvendinimas su dvikrypčių namų sujungimu ir į tinklą tiekiančiais 

punktais 

Išmoktos pamokos: 
Galima ir ekonomiška integruoti PV baterijas ar jų sistemas, ir ŽTCŠT gali sutaupyti 65% pirminės 
energijos, lyginant su decentralizuotomis (individualiomis) pastato šildymo sistemomis . 
 

2.1.2 4Gen city šildymo/vėsinimo sistema  – Ectogrid, E.ON Lunde (Švedija) 

Tikslas: Pastatų šilumos ir vėsumos poreikio balansavimas, kai reikalingas šildymas/vėsinimas, šilu-

mos siurblys naudoją energiją iš linijos.  

Išmoktos pamokos: 

Galima ir ekonomiška balansuoti visus šiluminės energijos srautus pastatų klasteriui, įmontuotas sis-

temos lankstumas šilumos ir vėsumos poreikiui, integruojant visus energijos poreikius (pvz., eMobi-

lumą, elektros gamybą iš PV) pastatų klasteryje.  

 

2.1.3  Alternatyva ŽTCŠT: energija save aprūpinantys pastatai  – Sonnenhäuser, 
Cottbus (Vokietija) 

Tikslas: Pakeisti naudojamą centralizuoto šilumos tiekimo sistemą (dėl ekonominių priežasčių), kur 

būtų derinami daugiausia atsinaujinantys ir minimaliai iškastiniai energijos ištekliai 

Išmoktos pamokos: 

Galima ir ekonomiška eksploatuoti save aprūpinančius daugiabučius pastatus su didele šilumos 

saugykla, o taip pat ličio jonų baterijomis atsinaujinančiai energijai saugoti, o taip pat PV įrenginais or 
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saulės šilumos kolektoriais. 

2.1.4 Inovatyvus žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas iš 
perteklinės šilumos – Brunnshög Lunde (Švedija) 

Tikslas: Tiekti centralizuoto šilumos tiekimo sistemai Brunnshög atliekinę/perteklinę šilumą iš įvairių 

įstaigų, tame tarpe ir mokslo  

 

Išmoktos pamokos: 

Galima ir ekonomiška tiekti į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą atliekinę šilumą iš mokslo 

įrenginių, taip pat iš didelės galios biokuro kogeneracinės jėgainės, o taip pat naudojant šilumos siurblį 

šilumos grąžinimui iš nuotekų ir kitus atsinaujinančius energijos išteklius.  

2.1.5 Atliekinės šilumos panaudojimas mažose/vidutinėse įmonėse  – TERMA, 
Gdansko priemiestis (Lenkija) 

Tikslas: galimybė panaudoti atliekinę šilumą iš litavimo krosnių pramonės įmonių ŽT šildymo siste-

mose 

 

Išmoktos pamokos: 

Egzistuoja didelės galimybės naudoti atliekinę šilumą pramonės įmonėse, kas leidžia padengti žymią 

dalį gamyklos nuosavų poreikių, taip pasiekiant žymų energijos ir ekonominį efektus per išvengtą išo-

rinių energijos nešėjų pirkimą, o taip pat aplinkosauginį efektą per išvengtas CO2 emisijas. 

 

2.1.6 Atliekinės šilumos naudojimas Kalundborg (Danija 

Tikslas: Paskaičiuoti šilumos kaštus ir galimybes (įvertinant termodinamikos ir ekonomines sąlygas), 

naudojant perteklinę (atliekinę) šilumą tankiai apgyvendintose ir pramoniuose miesto rajonuose.  

Išmoktos pamokos: 

Gauti rezultatai parodė, kad žemos temperatūros šiluma gali būti perduota ekonomiškai ir ekologiškai 

20 km atstumu. 

2.1.7 Pramoninės atliekinės šilumos panaudojimas iš  Hamburgo Aurubis 

gamyklos – HafenCity Hamburge (Vokietija) 

Tikslas: Sekančio žingsnio įgyvendinimas link perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos 

Hamburge esančios pramonės atliekinės šilumos grąžinimo  iš Vario liejyklos – pramoninės energijos 

išteklių naudojimo  

Išmoktos pamokos: 

Hamburgo Aurubis gamykla turi tris gamybos linijas, kiekviena iš jų galėtų tiekti 160 GWh šiluminės 

energijos per metus ir 18 MW šiluminės galios (vienos linijos užtenka tiekti į HafenCity East; kitos dvi 

linijos taip pat bus konvertuotos ateityje, kai bus sukurtas techninis, finansinis ir kontraktinis 

pagrindas). Ją naudojant bus sutaupyta 20 000 t CO2 emisijų per metus, tiek naudojant 

šilumąHafenCity East ir gamykloje 
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2.1.8 Geoterminės šilumos panaudojimas  Geotermia Podhalańska , Lenkija 

Tikslas: Išbandyti galimybę efektyviau panaudoti geoterminę šilumą, naudojant žemos temperatūros 

įrenginiusįvairiuose pramonės sektoriuose. 

Išmoktos pamokos: 

Terminė šiluma naudojama CŠT sistemoje sudaro tik mažą dalį energijos, ištrauktos iš gamybos 

gręžinių. Perteklinė šiluma gali būti naudojama kitose ŽT  sistemose ūkio ir pramonės sektoriuose. 

 

3 Išvados 

 Perteklinės šilumos iš didelių įmonių naudojimas, kaip  mokslo įstaiga Brunnshög, yra gera 
galimybė šildyti didesnį rajoną be iškastinio kuro, bet tai vienintelė galimybė konkrečiose 
teritorijose, kur nepakankamai šilumos gali būti tiekiama. 

 Brunnshöge tiek daug šilumos pagaminama, kad viešosios teritorijos, kaip autobusų stotelės, 
šildymas taip pat svarstomas, kas rodo, kad šiluma yra svarbi kiekvienu privataus ir viešojo 
gyvenimo aspektu. 

 Įvairiose įmonėse yra prieinami perteklinės (atliekinės) šilumos ištekliai, kurie gali būti 
panaudojami vietiniame CŠT tinkle. 

 Šiluma pagaminta iš saulės šilumos (taip pat privačios) sistemos gali būti pateikta į 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklą.  

 Pastatų aprūpinimas didelės galios saulės sistemomis ir atitinkamomis saugojimo talpomis 
gali būti ekonomiška alternatyva pajungti jas į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą. 

 Geoterminė šiluma yra alteratyvus būdas tiekti į ŽTCŠT sistemas. 

 Baterijų sistemos PV plokštėms padidina elektros energijos kiekį savo reikmėms. 

 


