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Energijos tiekimo sistemos BJR 

1 Centralizuotas šilumos tiekimas  BJR 

CŠT sutvirtino savo policiją kaip viena iš tipinių šildymo sistemų BJR. Ji laikoma efektyvia šildymo 

sistema, ypač, kai šilumos paskirstymo atstumi yra trumpi, ir kai šildymo galia link vamzdyno yra 

didelė. Todėl CŠT paprastai naudojamas tiek patalpų šildymui, tiek ir buitinio karšto vandens 

ruošimui BJR. Kai kuriose iš BJR šalių, savivaldybės turi galimybę reguliuoti pastatų prijungimą prie 

CŠT tinklo.  

 

Nuosavy bės fo rm os :   

 Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės dažniausiai priklauso savivaldybėms. 

 Savivaldybių įmonėms būdinga tai, kad tos pačios įmonės teikia keletą paslaugų be  centrali-

zuotos šilumos generavimo ir paskirstymo, tokių kaip elektros gamyba ir paskirstymas, van-

dens tiekimas ir nuotekų valymas bei atliekų tvarkymas.  

 Taip pat yra eksploatuojamų savivaldybių nuosavybės centralizuoto šilumos tiekimo įmonių.  

 Užsienio korporacijos (paprastai filialai) yra dažnai orientuotos į miestus BJR 

 

CŠT generavi mas BJR :  

 CŠT yra generuojama kogeneraciniuose įrenginiuose miesto teritorijose arba tik katiluose. 

Kogeneracija turi tvirtas pozicijas BJR miesto teritorijose.  

 Katilai labiau įprasti retai apgyvendintose teritorijose ir/arba, kur įrenginiai išdėstyti 

išsibarsčiusiose išilgai CŠT tinklų.  

 Retkarčiais naudojamos trumpalaikės šilumos saugyklos, o sezoninės ilgalaikės šilumos 

1 pav. Gyventojai aptarnaujami CŠT BJR šalyse. (Šaltinis: : LowTEMP Report (2019) “Report on current energy supply framework 
conditions for LTDH in partner municipalities and regions” [1])    
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saugyklos nėra įprastos BJR. 

 

CŠT gamybo je n audo ja mos ku ro r ūšys BJR :  

 Bendru atveju, CŠT generavimas buvo grįstas iškastiniu arba atsinaujinančiu kuru iš trijų 

pagrindinių kategorijų: kieto kuro (anglis, durpės, medienos kuras, buitinės miestų atliekos), 

skysto kuro (pramonės atliekinė derva, vandenvalos dumblas, nafta), ir dujinio kuro (gamtinės 

dujos, LPG, biodujos).  

 Šalia šių pripažintų kuro rūšių, panaudotinos perteklinės šilumos pvz., perteklinės šilumos iš 

pramonės ir miestų procesų, neseniai tapo potencialia alternatyva CŠT generavimui. 

 Šiuo metu CŠT labai stipriai priklausomos nuo iškastinio kuro BJR ypač dideli miestai. 

 Yra kelios BJR šalys, tokios kaip Danija, Suomija, Lietuva ir Švedija, kurios sėkmingai pakeitė 

savo šilumos gamybą daugiau į biokuro deginimą ar kitus atsinaujinančios energijos išteklius.  

 

Centra lizuot o šilumo s tieki mo p askir sty mas  BJR  

 Bendru atveju, centralizuotas šilumos tiekimas yra paskirstomas per šilumnešį-vandenį BJR, 

todėl paskirstymas garu yra greičiau atsitiktinis, o gal ir visai neegzistuoja kai kuriose 

valstybėse.  

 Įprastos paduodamos temperatūros kinta tarp 70°C ir 115°C. 

 Įprastos grįžtamos temperatūros kinta tarp 45°C  ir 65°C. 

 Tipiškiausia CŠT sistema, naudojama BJR, yra uždara sistema, kai klientai prie CŠT tinklo 

jungiasi per šilumokačius. Tai reiškia, kad CŠT vanduo necirkuliuoja klientų galutinėse 

sistemose, pvz., pastato šildymo tinkle.  

 BJR šalys turi skirtingus temperatūrų reikalavimus CŠT tinklams (pvz., siekiant išvengt 

bakterijų ir nuplikymo) 

 Šilumos nuostoliai stipriai skiriasi BJR. 

 Modernesnių CŠT tinklų nuostoliai yra 5-15%. 

 Senų tinklų nuostoliai gali siekti iki 30% ar daugiau. 
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Santrau ka  

 

STIPRYBĖS 

 CŠT turi gerai įtvirtintas pozicijas BJR  

  Didelė dalis CŠT įmonių priklauso savivaldybėms  

 Žemos temperatūros tiekimas atitinka mažų 

šilumos poreikių pastatų reikalavimus.  

SILPNYBĖS 

 Didelės investicijos vartotojo pusėje 

 Pastatų parko įvairovė  

 Sezoninių šilumos saugyklų trūkumas  

 Nenustatyti atliekinės šilumos kainoradaros 

modeliai 

GALIMYBĖS 

 Galima naudoti žemos temperatūros atliekinės 

šilumos šaltinius 

 Potencialas sumažinti su šilumos paskirstymu 

susijusius nuostolius 

 Sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro  

 Sumažinti su CŠT susijusį deginimo generavimą  

GRĖSMĖS 

 Vartotojų požiūris į žemos temperatūros CŠT 

 Finansavimo trūkumas  

 Politiniai sprendimai  

 Netikėti atliekinės šilumos šaltinių išjungimai  

 

Šaltiniai:  

[1] P. Sneck. Report o n curre nt en erg y suppl y fra mewo rk condi tions fo r 
LTDH in partner m unicipalitie s an d regi ons. 2019. U npublis he d inte rnal 

repo rt of  LowTEMP-pro ject an d par t of  back grou nd m ate rial.  Co mpilati on 

base d on p artn ers answe rs to p df questi ona ry.  

 

 


