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Žemos temperatūros CŠT tinklų 
projektų gyvavimo tikslo kaštai 

1 Įvadas 

1.1 Problema ir tikslas 

 Bendras klausimas: ŽTCŠT prieš CŠT – kuris sprendimas yra pigesnis per visą gyvavimo ciklą? 

 Įprastinės infrastruktūros prielaida, pvz., iškastiniu kuru veikianti CŠT sistema: 

o Pigesnės pradžioje (pradinės investicijos) 

o Brangesnės visame savo gyvavimo cikle dėl didesnių eksploatacijos, priežiūros, ir 

gyvavimo užbaigimo kaštai 

 Aplinkai draugiška infrastruktūra, pvz., ŽTCŠT sistema: 

o Aukštos pradinės investicijos dėl naujesnių technologijų 

o Ne tokios brangios visame gyvavimo cikle 

 Reikalingas metodas, išsiaiškinti, kuris yra teisingas ir užtikrinti svarius sprendimus dėl būsi-

mos plėtros  

 Gyvavimo ciklo kaštų vertinimas gali būti tinkamas metodas nustatyti įvairių projekto alter-

natyvų gyvavimo ciklo kaštus  

1.2 Terminų apibrėžimas   

1.2.1  Gyvavimo ciklo kaštų vertinimas (GCKV)  

 Taip pat žinomas kaip Gyvavimo ciklo kaštai 

(GCK) 

 Metodika sisteminiam ekonominiam 

gyvavimo ciklo kaštų vertinimui per konkretų 

laikotarpį  [1]: 

o Statybos 

o Priežiūros 

o Eksploatacijos 

o Gyvavimo užbaigimo 

  
1 pav: Gyvavimo ciklo kaštų komponentės (pagal [1] p. 7 
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1.2.2 Gyvavimo ciklo kaštai 

Turto ar jo dalių kaštai per visą jo gyvavimo ciklą, tenkinant veiklos reikalavimus [1] 

1.2.3  Gyvavimo užbaigimas 

 Paskutinė Gyvavimo ciklo stadija, apimanti 

o Eksploatavimo nutraukimą 

o Išardymą arba projekto dalių palikimą aikštelėje 

o Išardymo atveju: 

 Šalinimą arba 

 Perdirbimą: 

2 Gyvavimo ciklo kaštų vertinimo atlikimas  

2.1 Skaičiavimo metodas  

 Grynosios dabartinės vertės metodas gyvavimo ciklo kaštams skaičiuoti 

 Vertinimo laikotarpis: gyvavimo ciklo ilgis 

o Jei vertinamas objektas bus lyginamas su kita sistemos alternatyva: toks pats 

gyvavimo ciklo ilgis, kaip ir alternatyvos  

o Jei nebus atliktas palyginimas arba įvestis, skaičiuoklė automatiškai pasirinks il-

giausią techninį komponenčių sąrašo gyvavimo laiką kaip gyvavimo ciklo ilgį 

o Max. 100 metų 

 Arba  GCK = I + A + R + E (jei gyvavimo užbaigimo scenarijus yra žinomas): 

o GCK = gyvavimo ciklo kaštai 

o I = statybos kaštai (pradinės investicijos) 

o A = metiniai eksploatacijos ir priežiūros kaštai 

o R = reinvestavimo kaštai 

o E = gyvavimo užbaigimo kaštai 

 Arba GCK = I + A + R – Res (jei gyvavimo užbaigimo scenarijus yra nežinomas): 

o Res = likutinė vertė 
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2.2 Skaičiavimui reikalinga informacija 

 Įvestis 0: bendroji įvestis  

o Diskonto norma: naudojama skaičiuoti dabartinę investicijos vertę  

o Pasirinktinai: vertinamo gyvavimo ciklo ilgis. Reikalingas tik tada, jei reikalingas 

gyvavimo ciklas jau yra žinomas, arba palyginama su alternatyvia Sistema, ku-

rios gyvavimo ciklas yra žinomas.  

 Įvestis 1: statybos kaštai 

o Papildomi kaštai 

o Visos statybų dalys, kiekviena su paleidimo metais, specifikacijomis, techniniu 

gyvavimo laiku, kiekiu ir kaina už vienetą. Pasirinktinai: informacija apie di-

mensijas / dydžius 

 Įvestis 2: eksploatacija & priežiūra 

o Kuro arba pirktos šilumos kaštai: pasitaiko, kai pasirenkama iš 1-3 šilumos 

šaltinių. Priklausomai nuo to, koks šilumos šaltinis pasirinktas, skaičiuoklė au-

tomatiškai pasirinks tinkamą kuro tipą. Naudotojas turi nustatyti kuro pirkimo 

kainą, o taip pat tikėtiną kaštų metinį augimą.  

o Bendri eksploatacijos kaštai (be kuro kaštų): apima tiek planuojamo projekto ek-

sploatacijos kaštus (t.t. elektra, draudimas, mokesčiai) ir personal kaštus, bet čia 

neįeina kuro ir pirktos šilumos kaštai. Arba antklodė [€], arba priklauso nuo in-

vesticijos vertės [%]. 

o Priežiūros: kaštai per metus, arba antklodė [€], arba priklauso nuo investicijos 

vertės [%], taip pat kaip metai, nuo kurių priežiūros kaštai bus stebimi, o taip pat 

tikėtinas kaštų augimas per metus.  

o Bendri eksploatuojamos sistemos duomenys 

 Pilno CŠT sistemos naudojimo valandos  

 Vidutiniai CŠT sistemos šilumos nuostoliai (perdavimo nuostoliai) 

 Šilumos galios padidėjimas yra reikalingas, kai prie CŠT sistemos 

prisideda šilumą generuojančios jėgainės, palaipsniui, arba kai pastatai 

(vartotojai) neprijungti prie tinklo tuo pačiu metu. 

 Paskirstytos šilumos priskyrimas generuojančioms jėgainėms, kai šilumą 

gamina daugiau negu viena generuojanti jėgainė, ir jos šiluminis efek-

tyvumas (jei naudojama kogeneracija, tada elektros efektyvumas) 

 Įvestis 3: gyvavimo užbaigimo scenarijus 

o Arba vertinama likutinė vertė po gyvavimo ciklo  

o Arba detali informacija apie gyvavimo užbaigimo scenarijų yra žinoma kiekvienai 
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statybos daliai:  

 Išardymo kaštai 

 Išardymo arba projekto dalių palikimo aikštelėje kaštai  

 Jei išardymui: statybos dalių šalinimo arba perdirbimo kaštai 

2.3 Rezultatai 

Skaičiuoklė skaičiuoja visus kaštus per 

vieną gyvavimo ciklą, t.y. 80 metų, ir išly-

gintus energijos kaštus, t.y. šilumą 1 

MWh. 

Gyvavimo ciklo kaštai toliau nustatomi 

kiekvienai gyvavimo ciklo stadijai: staty-

bai, eksploatacijai, priežiūrai ir gyvavimo užbaigimui arba likutinei vertei.  

3 Išvados 

 Skaičiuoklė gali nustatyti (ŽT)CŠT sistemų Gyvavimo ciklo kaštus. Rezultatai gali būti 

naudojami palyginimui su sistemos alternatyvomis, sukuriant naują Excel bylą kiekvienai 

alternatyvai.  

 Skaidrus metodas, kuris naudoja standartinius verslo ekonomikos skaičiavimo metodus ir 

veikia su MS Excel. Nereikia jokių specialių programavimo ar kodavimo žinių. 

 Vertinama piniginė laiko vertė  

 Galimi nuosavi nustatymai 

 Jei palyginimai su kitos sistemos alternatyvomis atliekami, tos pačios sisteminės sąlygos buvo 

taikomos (pvz., gyvavimo ciklo ilgis, diskonto norma, kt.) 

 Rezultatai neatspindi realybės, bet suteikia gyvavimo ciklo kaštų prognozes. 

 Vertinimo laikotarpis zpribotas 100 metų. 
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