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Pakeliui į žemos temperatūros centralizuotą šilumos tiekimą

Pagrindiniai motyvai ir tikslas yra pateikti visus įmanomus kelius į
žemos temperatūros (4 kartos) centralizuoto šilumos tiekimo
įgyvendinimą

Šiame pranešime mes akcentuojame galimo ŽTCŠT įgyvendinimo
klausimus esamuose miesto rajonuose (po pastatų renovacijos arba
nerenovuojant) ir visame mieste

Motyvai ir tikslas
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Kas yra 4-os kartos centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT)?
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1-os kartos CŠT – garo sistema, deginama anglimi; pirmą kartą įgyvendinta JAV 1880-aisiais; taip pat tapo populiari
ir kai kuriose Europos šalyse.

2-os kartos CŠT (1930 – 1970) paduodamo vandens temperatūra virš 100°C ir anglis kaip pagrindinis energijos
šaltinis.

3-os kartos CŠT (populiariausia šiuo metu) žemesnė paduodama temperatūra (80 – 100°C); naudoja anglį, biokurą
ir atliekas kaip pirminius energijos šaltinius.

4-os kartos CŠT beldžiasi į duris (su pilotiniais įrenginiais Danijoje, Anglijoje, Norvegijoje, Belgijoje, Suomijoje, ir
Vokietijoje):

Paduodama temperatūra žemesnė nei 70°C (ŽTCŠT) įgalina mažesnius šilumos nuostolius,

Atsinaujinančios šilumos integravimas (saulės, geoterminės, atliekų ir biokuro šaltinių),

Suderinamumas su vėsinimo tinklais ir išmaniosiomis energijos sistemomis.

5-os kartos CŠT dabar diskutuojama; integruoja šildymą ir vėsinimą, įgalina vartotojų reagavimą ir energijos
saugojimą, o taip pat platesnį atliekinės/perteklinės šilumos šaltinių integravimą. (pvz., Ectogrid™ E.ON Sverige AB)



Šaltinis: P.K. Olsen et al. [1.1]

Nuo 1-os kartos (virš 100°C) iki 4-os kartos (žemiau 60°C) centralizuoto šilumos tiekimo

Žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas 
(4-os kartos ŽTCŠT)



Perėjimo planas į žemos temperatūros CŠT

e) Žemos temperatūros atliekinis šilumos šaltinis į 
šilumos siurblį

šiluma T = 20°C

Šilumos siurblys

šaltinis

Šaltinis: P.K. Olsen et al. [1.1] f) Temperatūros mažinimas visoje CŠT



ĮGYVENDINIMAS RENOVUOTUOSE PASTATUOSE

Energiškai efektyvi pastatų renovacija ir ŽTCŠT įgyvendinimas, Albertslund (DK)

Mokyklos pavertimas pasyviu pastatu, Max-Steenbeck-Gymnasium (GER)

Plataus masto termomodernizacija ir ŽT šildymo sistemos įgyvendinimas, Jabloń (PL)

ĮGYVENDINIMAS neRENOVUOTUOSE PASTATUOSE

Pilotinė ŽTCŠT sistema esamuose individualiuose namuose, Sønderby (Høje-Taastrup, DK)

ĮGYVENDINIMAS VISAME MIESTE

Kaip pakeisti esamą centralizuoto šilumos tiekimo tinklą į ŽTCŠT tinklą – pilotinio projekto 

įgyvendinimas, Łomża (PL)

Turinys
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

ŽTCŠT išbandymas renovuotuose 
pastatuose
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Albertslund, Danija

Energiškai efektyvi pastatų renovacija ir ŽTCŠT įgyvendinimas
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Tema
Energiškai efektyvi pastatų 
renovacija
ŽTCŠT įgyvendinimas

Statybos metai 2015

Projekto vadovas Albertslund Kommune
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Projekto profilis

Albertslund



Pagrindinės žinios apie projektą
Albertslund yra žinomas kaip gyva naujų eko-sprendimų 
laboratorija, tame tarpe ir energiją bei finansus taupančių šildymo 
sistemų.

Šiluma yra tiekiama iš 4 Kopenhagos metropolinės centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos šaltinių (Albertslund tinklo teritorijoje yra 
tik vienas pikinės apkrovos katilas su kelių šimtų kW instaliuota 
galia ir nėra kogeneracijos sistemos). 

Kopenhagos metropolinėje teritorijoje yra atliekų deginimo katilas 
ir kogeneracinė jėgainė (393 MW), kelių kuro rūšių kogeneracinė 
jėgainė (2651 MW, šilumos gamyba iš biokuro apie 1500 MW), 
rezervinis/pikinis katilas; šilumos saugyklos galia yra 3000 MWh be 
pastatytos saugyklos Høje Taarstrup

Tikslas

Iki 2025 visa šiluma ir energija bus gaminama be CO2e emisijų –
įvedant 4-os kartos CŠT ir geriau išnaudojant vietinius energijos 
išteklius (vėjo parkus ir šilumos siurblius)

11

Albertslund, Danija

1 pav.: Šilumos šaltinių vieta Kopenhagos metropolijoje.
Šaltinis: Albertslund Kommune, Housing department, Denmark



Pilotinis projektas

Vykdomas Albertslund dalyje: senų ir 
prastos kokybės namų rajone

560 namų, pastatytų nuo 60-ųjų iki 70-ųjų

Baigtas 2015 m.

Didžiausia ŽTCŠT sistema Danijoje
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Albertslund, Danija

2 pav.: Projekto vieta Albertslund.
Šaltinis: Albertslund Kommune, Housing department, Denmark

pilot project 



Pilotinis projektas: Metodas

Plataus masto renovacija, apimanti stogo, 
sienų ir rūsio izoliaciją, naudojant medžiagas, 
kurių rodiklis λ = 0.020 W/(m*K).

Grindinio šildymo sistema su papildomais 
naujais radiatoriais (dviejų ar trijų sluoksnių ŽT
radiatoriai) su ventiliatoriais.

Paduodama miesto sistemos ŽTCŠT 
temperatūra yra 57 °C, t.y. kiekvieno namo 
įėjime į šilumokaitį.
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Albertslund, Danija

3 pav.: Radiatorius ir žemės grindų įrengimas.
Šaltinis: Albertslund Kommune, Housing department, Denmark



Pilotinis projektas: Rezultatai

Pagerėjusi kvartalo išvaizda atnaujinus 
pastatus.

Šilumos naudojimas iš išlaidos sumažėjo iki 
50%.

Neturtingi gyventojai gali padengti 
atnaujinimo išlaidas, sutaupydami per šilumos 
sąskaitas.
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Albertslund, Danija

4 pav.: Pastato fasadas prieš ir po modernizavimą.
Šaltinis: Albertslund Kommune, Housing department, Denmark



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Max-Steenbeck gimnazija, 
Vokietija

Mokyklos pavertimas pasyviu pastatu
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Tema
Mokyklos rekonstrukcija, 
paverčiant ją pasyviu pastatu

Statybos metai 2010 - 2012

Projekto vadovas Cottbus miestas
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Projekto profilis

Cottbus



Pagrindinės žinios apie projektą

Mokykla buvo pastatyta 1974 m. iš surenkamų 
betoninių plokščių

Tikslas

Pavertimas pasyviu pastatu su geriausiu 
ekonominiu efektyvumu ir vertinant 
eksploatacijos išlaidas 30 metų. 
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Max-Steenbeck gimnazija, Vokietija

2008                2009                2010             2011              2012                  2013 2014           2015                  2016

sprendimas planavimas rekonstrukcija stebėsena optimizavimas

atidarymas

1 pav.: Pastato fasadas Šaltinis: Krüger Ingenieure



Pilotinis projektas: metodas

Požeminės šilumos saugyklos naudojimas 
(šilumos įšvirkštimas iš saulės kolektorių);

Geoterminė energija žiemos ir vasaros 
naudojimui (vėdinimo sistemos pašildymui ir 
atvėsinimui);

Šildymas, naudojant grįžtamą srautą iš 
radiatorių.
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Max-Steenbeck gimnazija, Vokietija

2 pav.: Šilumokaitis Šaltinis: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Pilotinis projektas: Rezultatai

rekonstrukcijos išlaidos – EUR 12,8 mln

pastato konstrukcija – 460 EUR/m²

statybų darbai (su mokesčiais) – 254 EUR/m²

mažiau nei 34 kWh/m² per metus šildymui ir 
mechaniniam vėdinimui

apie 55% šilumos iš grįžtamo srauto

po rekonstrukcijos tik 17% šilumos vartojimo iš CŠT

Nauda iš grįžtamo srauto

Žemesnė grįžtamo srauto temperatūra

Mažesni šilumos nuostoliai grįžtamoje linijoje į 
šildymo jėgainę

Didesnis šilumos mainų efektyvumas šildymo 
jėgainėje

Tvari technologija dėl žemos temperatūros 
šilumos šaltinių
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Max-Steenbeck gimnazija, Vokietija



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Jabłoń, Lenkija
ŽT šildymo sistema

Plataus masto pastatų termomodernizacija
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Tema
Plataus masto termomodernizacija ir ŽT 
šildymo sistemos įgyvendinimas

Statybos metai
2020

Projekto vadovas Municipality of Jabłoń
Gyventojų kooperatyvai
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Projekto profilis

Jabłoń



Pagrindinės žinios apie projektą

Žemės ūkio regionas,

Dalis Jabłoń kaimo yra saugomoje paveldo teritorijoje (parko ir 
rūmų kompleksas – buvusi Zamoiskių šeimos buveinė) – pastatų 
renovacija turėjo įvertinti paveldo konservatoriaus reikalavimus.

Nuo 2006 buvo įrengti saulės baterijų moduliai ant beveik 350 
privačių ir viešųjų pastatų.

Tikslas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas daugiabučiuose 
bendruomenės gyvenamuose namuose per plataus masto 
termomodernizaciją, naudojant žemos temperatūros energijos 
šaltinius.

Projektas „Atsinaujinantys energijos ištekliai Jabłoń savivaldybėje" 
buvo dalinai finansuojamas iš ES lėšų.
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Jabłoń, Lenkija

2 pav.: Lauko javai.
Šaltinis: J. Halicki, [3.2]

1 pav.: Jabłoń savivaldybės vietos žemėlapis. 
Šaltinis: OpenStreetMap contributors, [3.1]

3 pav.: Jabłoń rūmai. 
Šaltinis: A. Sikora-Terlecka, [3.3]

4 pav.: Jabłoń vandens telkinys. 
Šaltinis: Materials of the Municipality 

of Jabłoń, [3.4]

5 pav.: Saulės įrenginiai vienbučiame 
bendruomenės pastate Šaltinis: Materials of 

the Municipality of Jabłoń, [3.5]



Projekto objektas
Bendrosios charakteristikos – būklė prieš modernizavimą
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Jabłoń, Lenkija

1 Pastatų tipas Daugiabučiai gyvenamieji pastatai – kotedžai

2 Statybos metai 1990
3 Statybos technologija Tradiciniai plytiniai pastatai – akytojo betono
4 Visas pastato tūris [m3] 8000
5 Visas šildomų patalpų tūris [m3] 3540
6 Visas naudojamas plotas [m2] 1733
7 Visas šildomos dalies plotas [m2] 1460
8 Kotedžų segmentų skaičius 4
9 Aukštų skaičius 2+palėpė (dalinai naudojama)
10 Visas gyventojų skaičius [asmenų] 52

11 Butų skaičius Vnt. 22

6 pav: Bendras pastatų vaizdas prieš modernizaciją. Šaltinis: T. Żurek  - IMP PAN Gdansk

Šildymo sistema

1 Šilumos šaltinis Anglies katilinė
(patalpų šildymui + buitiniam karštam vandeniui).
HEITZ MAX EKO 150 katilas su 60-150 kW instaliuota galia.
Įrengimo metai - 2010.
Veikia tik šildymo sezono metu.

2 Buitinio karšto 
vandens 
ruošimas

1) Centralizuotai ruošiama 17 gyvenamųjų patalpų
Tik šildymo sezono metu.
Boileriai – šildytuvai (2x750 l)
tiekiama iš katilinės.

2) Individualus paruošimas
17 butų – tik vasaros sezonu.
5 butams – visus metus.
Elektriniai šildytuvai.                           

7 pav: Šildymo sistema prieš modernizavimą. Šaltinis: T. Żurek – IMP PAN Gdansk



Pagrindinės projekto prielaidos
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Jabłoń, Lenkija

Šilumos perdavimo koeficientas

8 pav.: Termomodernizacijos darbai 
bendruomenės pastatuose. 

Šaltinis: Foto -Teresa Zurek, IMP Gdansk

Lauko sienų šiluminė izoliacija

Rūsio lubų ir palėpės pertvarų šiluminė 
izoliacija

Rūsio sienų izoliacija



Pagrindinės projekto prielaidos
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Jabłoń, Lenkija 9 pav. Šilumos siurbliai ir 
buferinis rezervuaras pastate, 

Šaltinis: T. Żurek – IMP 
Gdansk

10 pav.: Saulės baterijos 
pietrytinėje pastato dalyje. Šaltinis: 

T. Żurek – IMP Gdansk

11 pav. Žemos temperatūros šildymo 
butuose įrengimas. 

Šaltinis: T. Żurek – IMP Gdansk



Pilotinis projektas: Laukiami rezultatai

26

Jabłoń, Lenkija
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Before modernization After modernization

[MWh/year]

Nr Pavadinimas Vienetai Prieš 

modernizaciją

Po 

modernizacijos

Poveikis

(sumažėjimas)

[%]

1 Naudojamas šilumos poreikis GJ/a 811 432 47
MWh/a 225,2 120,1

2 Galutinės energijos poreikis GJ/a 1520 161 89
MWh/a 422,3 44,7

3 Pirminės energijos poreikis MWh/a 496,7 61,7 88

4 Vienetiniai rodikliai

a) Naudojama energija

b) Galutinė energija

c) Pirminė energija

kWh/(m2 a)

kWh/(m2 a)

kWh/(m2 a)

154

289

340

82

31

42

47

89

88
5 CO2e emisijos t CO2 154 19 88
6 Elektros gamyba saulės baterijose 20 MWh/a
7 Elektros, reikalingos šilumos siurbliams, poreikia padengimas iš

saulės baterijų

45 %

8 AEI dalis, padengianti šilumos poreikius 83 %

Energijos ir ekologijos efektas

12 pav.: Pastatų vaizdas po modernizacijos. Šaltinis: T. Żurek – IMP Gdansk

1 lentelė: Laukiamas energijos ir ekologinis efektas. 
Šaltinis: T. Żurek - on the basis of the energy audit [3.6]

13 pav.: Pastatų energijos poreikių palyginimas prieš ir po modernizacijos. 
Source: T. Żurek – IMP Gdansk



Pilotinis projektas: Laukiami rezultatai
Ekonominis poveikis
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Jabłoń, Lenkija

Visos metinės išlaidos šilumai Vienetinės šilumos išlaidos 1 m2 šildomo ploto

Finansinės charakteristikos

Vienetinės šildymo išlaidos 1 GJ šilumos

0
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3 719
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0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

10,11

23,12

Before modernization After modernization
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Before modernization After modernization

[€ / m2]

Gautas 85% finansavimas

Nr Pavadinimas Vienetai Prieš 

modernizacij

ą

Po 

modernizacij

os

Poveikis

(didėjimas ar 

mažėjimas) [%]
1 Energijos išlaidos (šildymui + 

karštam vandeniui)

€/a 15378 3719 ↓mažėja 76

2 Vieneto išlaidos už šilumą € / GJ 10,11 23,12 ↑auga 129
€ / m2 10,53 2,55 ↓mažėja 76

Nr Pavadinimas Vienetai Vertė

Viso investicijų Zloty 1 615 000

€ 354 945

Vienetinės investicijų išlaidos 1 m2

naudojamo pastato grindų ploto

Zloty/m2 932

€/m2 205

Paprastas atsipirkimo laikas

a) Su pilnomis investicijomis Metai 30,4

a) Įvertinus ES finansavimą metai 4,62 lentelė: Laukiamas ekonominis efektas. Šaltinis: T. Żurek - on the basis of the energy audit [3.6]

3 lentelė: Finansinės characteristikos. Šaltinis: T. Żurek – IMP PAN Gdansk

14 pav.: Ekonominių rodiklių palyginimas prieš ir po modernizacijos. Šaltinis: T. Żurek – IMP Gdansk



Išvados
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Jabłoń, Lenkija

1. Žemos temperatūros šilumos tiekimas, naudojant šilumos siurblius, efektyvumas ir ekonominis poveikis
daugeliu atvejų priklauso nuo vietoje gaminamos (saulės baterijų moduliais) elektros energijos kiekio.

2. Svarstomu atveju poreikis įvertinti paveldo konservatoriaus reikalavimus, neleido įrengti saulės baterijas
ant stogo paviršiaus iš istorinių rūmų ir parko komplekso pusės. Rezultate ribotas saulės baterijų skaičius
sumažino vietinės elektros energijos gamybą (padengiančią tik 45% šilumos siurblio poreikio). Tai turėjo
įtakos 1 GJ šilumos energijos gamybos išlaidoms, kurios išaugo, lyginant su būkle prieš modernizavimą.

3. 1 GJ šiluminės energijos gamybos išlaidų padidėjimas yra kompensuojamas labai dideliais galutinės
energijos sutaupymais pastatuose (vartojimas sumažėjo 89%), kas reiškia, kad bendros šildymo ir buitinio
karšto vandens ruošimo išlaidos yra 76% žemesnės nei prieš modernizavimą.

4. Todėl projektą charakterizuoja labai didelė ekonominė nauda gyventojams, pasireiškianti stipriai
sumažėjusiais mokesčiais už šildymą ir karšto vandens ruošimą.



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

ŽTCŠT išbandymas 
nerenovuotuose pastatuose
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Sønderby, Danija

Pilotinė ŽTCŠT sistema esamuose individualiuose namuose
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Tema
Pilotinė ŽTCŠT sistema
individualiems namams

Statybos metai 2013

Projekto vadovas
Høje-Taastrup Fjernvarme 
a.m.b.a. 
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Project profile

Sønderby
Høje-Taastrup



Pagrindinės žinios apie projektą

Høje-Taastrup savivaldybė yra Kopenhagos 
priemiestyje

Ši savivaldybė žinoma savo žaliosios 
transformacijos darbotvarke

Savivaldybę sudaro mažos gyvenamosios 
teritorijos, sudarytos iš individualių namų, 
kotedžų ir kelių daugiabučių namų. Daugelis 
namų buvo pastatyti 60-aisiais – 80-aisiais

Tikslas

100% anglies neskleidžiantis regionas iki 2050 m.
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Sønderby, Danija

1 pav.: Projekto vieta Høje-Taastrup. Šaltinis: OpenStreetMap contributors



Pilotinis projektas

Pilotinės ŽTCŠT sistemos plėtra 75 esamuose 
individualiuose namuose

Bendras šildomas plotas 11 230 m2

Senas paskirstymo vamzdynas – pora 
plastikinių pavienių vamzdžių – turi šilumos 
nuostolius apie 38-44%, tiekiant šilumą iš 
centrinio šilumokaičio
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Sønderby, Danija

2 pav.: Pavyzdinis pastatas Høje-Taastrup. Šaltinis: Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., Denmark



Pilotinis projektas: metodas

Grindinis šildymas ir grįžtamo vandens srautas iš 
kaimyninės teritorijos yra pagrindinis tiekėjas 
(‘šaltas tiekimas’) šildymo sistemai

• Grįžtamo vandens temperatūra gali būti 
maišoma su dalim karšto vandens iš įprastos 
karšto vandens tiekimo įmonės, jei jo 
nepakanka ŽTCŠT tinklui

‘Šaltas tiekimas’ tiekia 30-67 °C šilumą
(vidutiniškai 48 °C) 

‘Karštas tiekimas’ tiekia 65-107 °C šilumą
(vidutiniškai 80 °C)

Nauja vamzdynų sistema: TwinPipe (dvigubo 
vamzdžio) sistema, serija 2, diametras 76 ir
mažesnis su Logstors signalizacijos sistema X4 

• Užtikrina tikslų avarijų vietos nustatymą

• Šilumos laidumo faktorius λ = 0,022 W/(m*K)

Naujų punktų įregimas kiekviename name, 
momentinis vandens šildytuvo tipas, 
suprojektuotas 32,3 kW galiai

34

Sønderby, Danija



Pilotinis projektas: rezultatai

Šilumos nuostoliai sumažėjo iki 13%

Matuojama paduodama ir grįžtama ŽTCŠT tinklo 
temperatūra buvo  55 °C ir 40 °C 
(projektinės vertės 55 °C ir 27-30 °C)

Vartotojų šilumos punktuose temperatūros buvo
~53 °C ir 38 °C (projektinės vertės 50 °C ir 25 °C)

ŽTCŠT jautrus vartotojų įpročiams, pvz., didelės 
apimties vartojimui

ŽTCŠT taikymas yra įmanomas esamose 
gyvenamose teritorijose
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Sønderby, Danija

1 lentelė: Projekto energetiniai duomenys. Šaltinis: PK. Olsen [1.1]
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ŽTCŠT įgyvendinimas visame mieste
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5. Kaip pakeisti esamą centralizuoto
šilumos tiekimo tinklą į ŽTCŠT
tinklą – pilotinio projekto
įgyvendinimas Łomża (Lenkija)
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Patikrinto kompiuterinio modeliavimo metodo taikymas esamo CŠT 
konversijai į ŽTCŠT (ExToLTDHSmd)



Tema
Viso esamo CŠT konversija į 
ŽTCŠT 

Statybos metai 2017 - 2022

Projekto vadovas
Mieczysław Dzierzgowski WUT,  
IMP PAN
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Projekto profilis

Łomża



Pagrindinės žinios apie projektą

Łomża yra miestas Lenkijos šiaurės-rytų regione, 
63 000 gyventojų, 32,7 km2

Tikslas

Iki 2022 : pakeisti visą esamą CŠT į ŽTCŠT

• Nuo 121 / 65°C  2017 m. iki 89 / 48 °C 2022 m.

Sumažinta šilumos gamyba iš anglies

• nuo 100% 2017 m. iki 11,6%  2022 m.
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Łomża, Lenkija

2 pav. Narevo upė. Šaltinis: M. Dzierzgowski, IMP PAN  WUT 

1 pav. Łomża City - view from the Narew River. 

Šaltinis: M. Dzierzgowski, IMP PAN, WUT 



Pilotinis projektas 2017/2018 : pakeliui nuo esamo CŠT iki ŽTCŠT
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Łomża, Lenkija

Nominali paduodama ir grįžtama temperatūros: Tp/Tgr = 121 ᴼC / 65 ᴼC

Nominalus esamos anglį deginančios jėgainės šilumos poreikis
su katilais 98,52 MWth. 

Patvirtintas šilumos poreikis: 73,71 MWth

860 šilumos punktų, 

160 km ilgio CŠT tinklas

Faktiniai CŠT tinklo šilumos nuostoliai: -
12,5% 

Pirminės energijos šaltinis – 100% anglis.

2017/2018 sezoninė šilumos gamyba:
484 300 GJ, 100% iš anglies

3 pav.. Łomża CŠT planas. Šaltinis: M. Dzierzgowski [5.1].
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Łomża, Lenkija

Projekto 1 žingsnis – 2017/2018

Duomenų surinkimas

Esamo CŠT modeliavimas ir CŠT modelio patvirtinimas

Analizė ir avarijų bei eksploatacijos klaidų šalinimas šilumos 
punktuose

Faktiniai rezultatai

Esamų šilumos punktų reguliavimas, kad jie atitiktų 
energiškai efektyvių ŽTCŠT reikalavimus 

Rezultatai: sumažintas (reikalingas) masės srautas 55% ; 
padidintas temperatūrų kritimas – 43,2%

Skirtumas tarp skaičiuotų ir faktinių eksploatacinių 
parametrų mažesnis kaip 3,0%

4 pav. 1 punktas – šilumos poreikių, masės 
srauto, paduodamos ir grįžtamos 
temperatūrų, išmatuoti ir paskaičiuoti 
valandiniai pokyčiai, % valdymo sklendės 
atsidarymo – prieš ir po HEs valymo
Šaltinis: M. Dzierzgowski [5.1].
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Šilumos punktas 1 – darbo schema. Šaltinis M. Dzierzgowski [5.1].

Łomża, Lenkija

Projekto 1 žingsnis – 2017/2018

Šilumos punktas 1 

Schema ir matavimai
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Łomża, Lenkija

Projekto 2 žingsnis – 2017/2018

Kompiuterinis visos esamos CŠT tinklo 

modeliavimas pagal „Naują individualaus 

kiekio/kokybės reglamentą”

6 pav. Paduodamos ir grįžtamos temperatūrų, srauto greičio ir šilumos poreikio 
kitimas laike 2017/2018 šildymo sezone. Šaltinis: M. Dzierzgowski [5.1]
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Łomża, Lenkija

Projekto 2 žingsnis – 2017/2018

Faktiniai rezultatai

Nominalios paduodamos temperatūros 
sumažėjimas nuo 121,5 iki 109,8 °C

Sezoninių CŠT šilumos nuostolių sumažėjimas nuo
12,6 iki 10,6% 

Vidutinė sezoninė CŠT grįžtama temperatūra:                   
Tgr = 45,1 °C 

Palyginimas tarp išmatuotų ir skaičiuotų šilumos 
poreikio, masės srauto ir grįžtamos temperatūros 
verčių šildymo sezone 2017/2018 – skirtumai < 3% 7 pav. Išmatuota ir skaičiuota viso CŠT tinklo paduodama ir grįžtama temperatūra, srauto greitis ir 

šilumos poreikis šildymo sezonas 2017/2018. Šaltinis: M.Dzierzgowski [5.1]
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Łomża, Lenkija

Projekto 3 žingsnis – 2019/2020

Naujo biokuro katilo ir naujos dujinės šiluminės 
jėgainės įgyvendinimas

Naujas biokuro 15 MW katilas
buvo įrengtas 2020 m. pradžioje

Nauja dujinė šiluminė jėgainė įrengta 2020 m. 
(tolimame esamo CŠT tinklo regione, kuriame 
daugiausiai senų, renovuotų pastatų, kurių 
statybos metai nuo 60-ųjų iki 80-ųjų)

Naujas Biokuro kogeneracijos įrenginys
14,0 MWt šilumos ir 2,8 MWe elektros
planuojamas įrengti 2022.

8 pav. Esamo CŠT tinklo schema Łomża – tiekiama iš esamos šiluminės jėgainės ir naujos dujinės šilumos 
jėgainės (geltona) . Šaltinis: M.Dzierzgowski [5.1]

Naujas biokuro katilas 
esamoje anglies šilumos 
jėgainėje

Nauja dujinė 
šilumos jėgainė

Tikslas : 2020/2021 Sezoninė šilumos gamyba: 
52,0% Biokuro, 36,4% dujų, 11,6% anglies
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Łomża, Lenkija

Projekto 4 žingsnis – 2019/2020

Kompiuterinis modeliavimas

Sezoninių reguliavimo sąlygų optimizavimas 
naujam biokuro katilui

Nauja dujinė šilumos jėgainė ir bendras 
atviras CŠT tinklas

9 pav. Slėgio pokyčiai išilgai tinklo nuo anglies/biokuro katilo iki dujinės šilumos jėgainės. 
Šaltinis: M.Dzierzgowski [5.1]

CŠT schema
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Łomża, Lenkija

Faktiniai rezultatai

Sumažėjusi nominali paduodama 
temperatūra dujinėje šilumos jėgainėje ir 
egzistuojančioje CŠT posistemėje (17,5 
MW ) nuo 109,8 iki 96,3 ºC (ŽTCŠT)

Pirminio energijos šaltinio pasikeitimas –
anglies sumažinimas nuo 100,0% iki 11,6%

10 pav. Skaičiuoti valandiniai paduodamos temperatūros, srauto greičio ir dujų,
biokuro ir anglies katilų apkrovos pokyčiai 2019/2020 šildymo sezono sąlygomis..
Šaltinis: M. Dzierzgowski [6.1]Figure 11. Primary energy sources during 2020/2021 season,

Source: M. Dzierzgowski [6.1]
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Łomża, Lenkija

Tikslas iki 2022

Šiluma ir elektros energija bus gaminama, sumažinus
CO2e emisijas 75%

Visos esamos CŠT transformacija į ŽTCŠT

CŠT šilumos nuostolių sumažinimas nuo 12,6%  iki 9,5%  
(naudojant biokurą – vietinį energijos šaltinį katiluose ir 
kogeneraciniame įrenginyje)

Šaltinis:: M. Dzierzgowski: IMP PAN, WUT



Išvados

Patvirtintas esamo CŠT tinklo Łomża modelis, paremtas šiluminėmis ir hidraulinėmis dažnai per didelės

galios šilumokaičių ir radiatorių charakteristikomis leidžia įgyvendinti „Naują individuliai profiliuotą

kiekybinį/kokybinį sezono reglamentavimą”, o taip pat CŠT transformavimą į efektyvius ŽTCŠT tinklus

visose BJR šalyse iki 2030.

• Gairės ir demonstracija, kaip VISA esama CŠT sistema turėtų būti paruošta ir transformuota į ŽTCŠT,

yra prieinamos, bet turėtų būti vystomos toliau.

ŽTCŠT tinklai yra labai jautrūs charakteristikoms ir vartotojų šildymo įrenginių techninei būklei (pvz.,

„Tinkama individualiai profiliuota šildymo kreivė”, techninė šilumokaičių būklė, jų per didelė galia, o taip

pat valdymo sistemos eksploatacinių sąlygų kokybė)

Esamo CŠT tinklo transformacija į ŽTCŠT tinklus yra galima; vedanti prie 15 - 25% šilumos nuostolių ir

emisijų sumažinimo. Tikslą galima pasiekti po gerai patvirtinto pilotinio projekto.
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8. Išvados
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Išvados

Visų pastatų energiškai efektyvus atnaujinimas BJR šalyse nuo 2030 iki 2050 metų yra neįmanomas.

• Yra reikalingos gairės ir demonstracija, kaip pastatai turėtų būti minimaliai paruošti ŽTCŠT 

įgyvendinimui.

ŽTCŠT tinklai yra jautrūs charakteristikoms ir vartotojų šildymo įrenginių techninei būklei (pvz., per 

didelis šilumos vartojimas) ir reikėtų imtis kontra priemonių.

Sėkmingam ŽTCŠT sistemos įgyvendinimui ir gyventojų komfortui yra svarbūs aukštos kokybės 

įrengimas ir eksploatacijos valdymo sistema. 

Gerai veikiančiam projektui yra reikalingi geri eksploataciniai duomenys ir naudotojų patirtys. 

Esamų CŠT transformavimas į ŽTCŠT tinklus yra įmanomas; vedantis prie 15 - 25% šilumos nuostolių 

ir emisijų sumažinimo.
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9. Šaltiniai
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