
Geroji praktika Nr. 2
ŽTCŠT koncepcijos įgyvendinimas naujuose miestų rajonuose 
ir vietinėse šildymo sistemose
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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 koncentruojamės į galimo ŽTCŠT įgyvendinimo 
klausimus naujuose plėtojamuose miestų rajonuose, į perteklinę 
šilumą bei šildymo/vėsinimo sistemas

Motyvai ir tikslas

3



ŽTCŠT tinklas su saulės tiekimu naujoje gyvenamoje teritorijoje – „Gyvenimas miestelyje“, Berlynas
(Vokietija)

4 Kartos miesto šildymo/vėsinimo sistema – Ectogrid, E.ON Lunde (Švedija)

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

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

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

Atliekinės šilumos naudojimas Kalundborge (Danija)

Pramonės atliekinės šilumos iš Hamburgo Aurubis gamyklos panaudojimas – HafenCity Hamburgas
(Vokietija)

Geoterminės šilumos naudojimas Geotermia Podhalańska (Lenkija)

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

1. “Gyvenimas miestelyje”,
Berlynas (Vokietija)

ŽTCŠT tinklas su saulės tiekimu naujoje gyvenamoje teritorijoje
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Tema
ŽTCŠT tinklas su saulės tiekimu 
naujoje gyvenamoje teritorijoje

Statybos metai vyksta, pradėta 2013

Projekto vadovas
BTB GmbH Berlin (energetinė 
įmonė)
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Projekto profilis

Berlin



Pagrindinės žinios apie projektą

Nauja gyvenamoji teritorija: apie 19 ha

1200 butų individualiuose gyvenamuose 
namuose, kotedžuose ir daugiabučiuose 
namuose

62 pastatai su mažu šilumos poreikiu, tame tarpe
5 mažai energijos naudojantys ir 3 Plius 
energetinės klasės pastatai

Tikslas

Žemos temperatūros tinklo įgyvendinimas su 
dvikrypčiu namų sujungimu ir į tinklą tiekiančiais 
punktais

7

“Gyvenimas miestelyje”, Vokietija

1 pav.: Teritorijos planas. Šaltinis: BSM – Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH



Pilotinis projektas

Suprojektuotas energetinės įmonės BTB Berlin 

Pradinė situacija

Labai mažas energijos poreikis, mažesnis nei 15 
W/m², mažai energijos naudojantys ir pasyvūs 
pastatai

Sprendimas

Žemos temperatūros tinklas 60/40 °C, 
dalyvaujant vartotojams, kurie skatinami tiekti 
atsinaujinančią energiją
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“Gyvenimas miestelyje”, Vokietija

2 pav.: "Wohnen am Campus” I. Šaltinis: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Pilotinis projektas: metodas

Suformuotas žemos temperatūros centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklas (60/40 °C), sujungtas su 
centralizuotu grįžtamu srautu po šilumokaičio iš 
prieš srovę einančio CŠT tinklo (110/55 °C) 

Leido būstų savininkams tiekti savo pagamintą 
šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių, pvz., 
saulės kolektorių

Centralizuotos šilumos tiekėjas įgalina ber kokią 
perteklinę energiją, pagamintą saulės šilumos 
sistemos, tiekti į CŠT tinklą ir vėliau naudoti 2 
metų tvarkymo laikotarpiu 
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“Gyvenimas miestelyje”, Vokietija

3 pav: Šildymo taškas rūsyje. Šaltinis: Stefan Simonides, BTU Cottbus-Senftenberg, Germany



Pilotinis projektas: rezultatai

Iki šiol įgyvendinti trys saulės energijos tiekimo 
atvejai

Saulės PV baterijų plokščių integravimas didina 
nuosavą elektros vartojimą

ŽTCŠT gali sutaupyti 65% pirminės energijos, 
lyginant su decentralizuotomis 
(individualiomis) pastato šildymo sistemomis
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“Gyvenimas miestelyje”, Vokietija

4 pav.: "Wohnen am Campus” II. Šaltinis: Stefan Simonides, BTU Cottbus-Senftenberg, Germany



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. 5Kartos miesto šildymo / 
vėsinimo sistema– Ectogrid,
E.ON in Lund (SE)

4 kartos sistemos naujiems miestams
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Tema 4 kartos šildymas ir vėsinimas

Statybos metai
2018 – 2022
Pirmojo pastato statybos
pradėtos 2018 pabaigoje

Projekto vadovas E.ON
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Projekto profilis

Medicon Village, Lund



Pirmasis ectogrid™Medicon kaime, Lunde sujungs 15 komercinių ir gyvenamųjų pastatų su 
įvairiušildymo ir vėsinimo poreikiu, kur gyvena ir dirba 2600 asmenų ir daugiau kaip 170 organizacijų, 
veikiančių gyvybės mokslų srityje.

Medicon kaimas, Švedija
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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Pagrindinės žinios apie projektą

Ectogrid™ balansuoja pastatų šildymo ir vėsinimo poreikius. 

Kai reikalinga šiluma, šilumos siurblys naudoja šilumą iš karštosios 
linijos/vamzdžio (kuri yra perteklinė šiluma iš kitų pastatų). Perteklinė 
vėsuma, gaminama šilumos siurblio, yra arba naudojama tame 
pačiame pastate arba paduodama į šaltąją liniją/vamzdį, sujungtą su 
kitais pastatais, kad jie galėtų naudotis.

Kai reikalinga vėsuma, aušintuvas ją gauna (jei nėra perteklinės 
vėsumos iš šilumos siurblio tuo metu tame pačiame pastate) iš 
šaltosios linijos/vamzdžio (kur ateina perteklinė vėsuma iš kitų 
pastatų). Perteklinė šiluma, pagaminta aušintuve yra panaudojama 
arba tame pačiame pastate, arba paduodama į karštąją liniją/vamzdį, 
sujungtą su kitais pastatais, kad jie galėtų naudotis.

Dabartinis metinis energijos poreikis Medicon kaime yra apie 10 GWh 
šildymui ir 4 GWh vėsinimui. 

Vizija yra balansuoti 11 GWh energijos. (tik 3 GWh energijos poreikio 
bus tiekiama į teritoriją). Netolimoje ateityje skaičiuojama, kad 
tiekiamos į teritoriją energijos kiekis bus sumažintas 65% lyginant su
pradiniu etapu (14 GWh).

Medicon kaimas, Švedija

2 pav.: Ekotinklo koncepcija. Šaltinis: http://ectogrid.com/use-cases/medicon-village/



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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ectogrid™ projekto principai

Visų šiluminės energijos srautų energijos balansas pastatų 
klasteryje.

Įmontuotas sistemos lankstumas šilumos ir vėsinimo 
poreikiams.

Integruojami visi energijos poreikiai (pvz., eMobilumas, elektros 
gamyba iš saulės baterijų gamybos) pastatų klasteryje.

Savarankiškas mokymasis ir išmanus algoritmų bei duomenų 
naudojimas apie tipinius poreikius laike, datas, sezonus, orą, 
vietinę energijos gamybą ir energijos prekybos kainas. 

Pasirinkimo laisvė – ectogrid™ yra tinklo sprendimas, 
sujungiantis kelis energijos vartotojus. Įvairūs tos pačios 
sistemos nariai gali turėti skirtingus pageidavimus, atsižvelgiant 
į tai, kiek jie nori dalyvauti savo energijos sistemoje. 

Medicon kaimas, Švedija

3 pav.: ectogrid principai. Šaltinis: http://ectogrid.com/

Įvairūs dalyviai/pastatų savininkai, prijungti prie 
tos pačios sistemos, gali turėti skirtingus 
prioritetus dėl to, kiek jie norėtų būti priklausomi; 
E.ON paprastai investuoja/finansuoja, turi savo 
nuosavybėje ir eksploatuoja sistemos sudėtines 
dalis (t.y. Šilumos siurblius, aušintuvus, tinklą) į 
išorės dalyvių nuosavybėje esančius pastatus, bet 
tie dalyviai taip pat gali investuoti it eksploatuoti 
tas sistemos sudėtines dalis patys, jeigu jie to 
pageidauja



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Sonnenhäuser, Cottbus 
(Vokietija)

Alternatyva ŽTCŠT: energija save aprūpinantys pastatai , Saulės namai
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Tema
Atsinaujinančia energija save 
aprūpinantys pastatai

Statybos metai 2018

Projekto vadovas eG Wohnen 1902
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Projekto profilis

Cottbus



Pagrindinės žinios apie projektą

Būsto bendrovė dėl ekonominių priežasčių 
sąmoningai atsisakė CŠT sprendimo

Aukštos centralizuotos šilumos kainos mieste

Tikslas buvo pastatyti savarankiškus 
daugiabučius, kuriuose būtų derinami didžiaja 
dalimi atsinaujinantys ir maža dalimi iškastiniai 
energijos ištekliai

Sprendimas

Didelė šilumos saugykla, o taip pat ličio jonų 
baterijos atsinaujinančiai energijai saugoti
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Sonnenhäuser, Vokietija

1 pav.: Sonnenhaus I. Šaltinis: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Projektas: metodas

600 m² šildomo gyvenamo ploto

Labai gerai izoliuotos plytos (KfW Efektyvaus 
namo standartas 55)

60-70% elektros ir šilumos iš saulės baterijų 
plokščių

• 100 m2 saulės kolektorių

• Saulės PV, kiekviena su 29,58 kW pikinės galios

• Ličio jonų baterijos su 54 kWh saugojimo 
galios kiekviename name

19

Sonnenhäuser, Vokietija

2 pav.: Šilumos saugykla. Šaltnis: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Projektas: metodas

Į grindinį šildymą tiekiama šiluma iš saulės 
ilgalaikės šilumos saugyklos

• Šilumos saugykla su 24,6 m3 galia kiekviename 
name

• Perteklinė šiluma paskirstoma į du kaimyninius 
pastatus per centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklą

• Sumažina šilumos išlaidas ir padvigubina saulės 
šilumos sistemos gamybą

• Nedidelis reikalingos šiluminės energijos kiekis 
generuojamas gamtinių dujų katilu, kurio galia 
40 kW.

Karštas vanduo iš indaplovės yra apjungiamas 
su saulės energija

Buitinis karštas vanduo yra ruošiamas gėlo 
vandens punktuose

Elektros energija saugojama akumuliatoriuose

Jeigu saulės elektros nepakanka, būstų 
bendrija perka elektros energiją jai 
kompensuoti

20

Sonnenhäuser, Vokietija



Projektas: rezultatai

Garantuojamas nuomos mokestis, į kurį įeina 
fiksuoto dydžio mokestis už šilumą ir elektros 
energiją : 10,50 EUR/m²

Energijos išlaidos 60% mažesnės nei išlaidos, 
susijusios su „Pasyvaus namo“ pastatais už 
šilumą ir elektros energiją

Iki 80% sumažintos elektros išlaidos

Išlaidas už gyvenimui reikalingos energijos 
kiekį lengva planuoti – beveik nulinės ribinės 
išlaidos

21

Sonnenhäuser, Vokietija

3 pav.: Sonnenhaus II. Šaltinis: Mindaugas Kurmis, Klaipedia University Lithuania



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Brunnshög Lunde (Švedija)
Inovatyvus žemos temperatūros centralizuotas šilumos 
tiekimas iš perteklinės šilumos
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Tema
Didžiausias ŽTCŠT tinklas, 
naudojantis atliekinę energiją 
be iškastinio kuro

Statybos metai vykdomas, pradėtas 2017 

Projekto vadovas Kraftringen įmonė

23

Projekto profilis

Brunnshög, Lund



Pagrindinės žinios apie projektą

Lundas yra greitai augantis miestas, turintis 
beveik 120 000 gyventojų, savivaldybė turi politinį 
tikslą stipriai sumažinti poveikį aplinkai ir klimatui

Dalyvaujančios institucijos

• Lundo universitetas

• Mokslinės įmonės MAX IV

• Europos skaidymosi šaltiniai (European
Spallation Source ESS) 

• Mokslo kaimas Scandinavia

24

Brunnshög Lunde

1 pav.: Brunnshög vaizdas I. Šaltinis: Atkins  [4.1]



Pilotinis projektas

Tikslas pastatyti didžiausią ŽTCŠT tinklą, 
naudojantį atliekinę energiją

Didžiausia Europoje ŽTCŠT įmonė ir bandymų 
laukas ŽTCŠT sprendimams

Visa plėtra apims 100 ha sklypą ir 2050 m. iki
40 000 gyventojų gyvens ir dirbs Brunnshög

• Miestas gali augti nedidindamas ŠESD emisijų 

25

Brunnshög Lunde

2 pav.: MAX IV Laboratorijos vaizdas. Šaltinis: Fojab Arkitekter [4.1]



Pilotinis projektas: metodas

Žemos temperatūros perteklinės šilumos 
grąžinimas iš mokslinių įmonių ESS ir MAX IV 
šildys visą Brunnshög rajoną

Žemos temperatūros CŠT tinklas Brunnshög:

• 4,4 km ilgio

• 65 °C paduodama linija, 35 °C grįžtama linija

• Statybos pradėtos 2017 rudenį

• Tiekimas pradėtas 2019

26

Brunnshög Lunde

3 pav.: Brunnshög II vaizdas. Šaltinis: Atkins [4.1]



Project: metodas

Tarp įmonių MAX IV ir ESS yra 18 hektarų 
žemės sklypas; planuojama pastatyti pastatus, 
kurių visas grindų plotas 250 000 m²

• Erdvė inovacijoms, pastatai iki aštuonių 
aukštų

Žemos temperatūros šilumos prieinamumas iš 
ESS ir MAX IV, skirtas naudoti „Mokslo kaimo“ 
šildymui 

Šiluma gaunama iš

• Atliekinės/perteklinės šilumos iš mokslo 
įrenginių t.y., jonų aušinimo/lėtinimo įrenginių

• Didelės galios biokuro kogenmeracinės 
jėgainės

• Didelės galios geoterminės sistemos

• Šilumos siurblio, atgaunančio šilumą iš nuotekų

• Centralizuoto vėsinimo šilumos siurblių

• Kitų atsinaujinančios energijos išteklių

27

Brunnshög Lunde



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

5. Atliekinės šilumos panaudojimas 
mažose/vidutinėse įmonėse 
(Lenkija)
Atliekinės šilumos panaudojimas iš litavimo krosnių TERMA Sp. z o.o., Gdansko 
priemiestyje

28



Tema Atliekinė šiluma iš litavimo krosnių naudojama 
patalpų šildymui, vėdinimui ir buitinio karšto 
vandens ruošimui

Statybos metai 2020
(atliekinės šilumos grąžinimo įrenginys paleistas 
2020 m. birželį, įrengtas prie pirmosios litavimo 
krosnies)

Projekto vadovas TERMA Sp. z o.o.
Czaple, Municipality of Żukowo

29

Projekto profilis

Czaple



Terma - Czaple, Lenkija

Pagrindinės žinios apie projektą

Terma Sp. z o.o. yra dinamiška pramonės įmonė, veikiant nuo 
1990 m. ir joje dirba apie 500 darbuotojų;

Ji eksportuoja produkciją - vonių ir dekoratyvinius šildytuvus, 
statybos įrangą ir reabilitacijos įrangą - į daugiau kaip 40 šalių 
visame pasaulyje;

Iki 2018 m. gamyba vyko A salėje (plotas - 7 405 m2);

Projekto įgyvendinimas buvo padalintas į tris etapus:
• 1 ir 2 etapas – 2019- 2020: 

salės B (2 996 m2)  ir dalies salės C (9817 m2) statyba 

• 3 etapas – vykdomas
salės C statybos baigimas ir pastatas MIDO (4 516 m2 + 583 m2).

30

Etapinė Terma gamyklos plėtra

Hall A

MIDO

Stage 3B

583 m2

xx

xx

xx

TRAFO

Stage 2Bxx

HALL C

Stage 2A

755 m2

HALL B

Stage 1A

1077 m2

HALL B

Stage 1B

1955 m2

HALL C

Stage 1

3040 m2

HALL C

Stage 2B

6768 m2

HALL C

Stage 3B

3384 m2

HALL C

Stage 3A

1132 m2 GATE-HOUSE

Stage 3B

70 m2

Social

islands

C2, C3 i C4

Social
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Projekto tikslas

Atliekinės šilumos grąžinimas iš gamybos proceso įmonės 
poreikiams šildyti ir vėdinti patalpas ir ruošti buitinį vandenį.

1
p

av
.:

 F
az

in
ė 

ši
lu

m
in

ės
 jė

g
ai

n
ės

 p
lė

tr
a

. 
Š

al
ti

n
is

: T
. Ż

u
re

k 
-

o
n

 t
h

e 
b

as
is

 o
f 

m
at

er
ia

ls
 o

f 
T

er
m

a 
p

la
n

t



31

Pagrindinės projekto prielaidos

Atliekinės šilumos iš dviejų litavimo krosnių (kiekviena -
630 kWth), esančiose C salėje, panaudojimas;
litavimo krosnies suvartota energija: elektra (apie 65%) + 
dujų kuras (35%);
Krosnys veikia visą parą, praktiškai ištisus metus
(darbo pertraukimai - max 2 savaitės per metus).

Veikdamos esant maksimaliai galiai, litavimo krosnys 
generuoja apie 600 kWth šilumos kiekviena. 
Dėl gamybos procesų įvairovės vidutinis metinis įrenginio 
galios panaudojimas sudaro 65-70%.

2 pav. Centrinės litavimo krosnies Nr. 1 dalies vaizdas
Šaltinis: : D. Formela – IMP PAN Gdansk

Terma - Czaple, Lenkija
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Pagrindinės projekto prielaidos

3 pav. Litavimo krosnies Nr. 1 pakrovimo ir iškrovimo dalių vaizdas
Šaltinis: D. Formela – IMP PAN Gdansk

Terma - Czaple, Lenkija

Atliekinės šilumos grąžinimo sistema naudoja vandenį kaip 
šilumnešį :

• Gamybos salių šildymui 65/55 °C,

• Socialinių ir ofiso patalpų šildymui 36/28 °C,

• Technologinės šilumos vėdinimo sistemoms 55/45 °C,

• Buitinio karšto vandens paruošimui 45-50 °C.

Vasaros metu ir esant perteklinei atliekinei šilumai, šiluma 
gauta iš litavimo krosnių išleidžiama išorėn ventiliatorių 
oro vėsintuvais (sausais vėsintuvais).



Priimtas sprendimas šilumos tiekimo sistemoms

1. Patalpų šildymas

• Radiaciniai šildytuvai: 
Gamybinėms patalpoms (B ir C salės) ir MIDO pastato 
dirbtuvėms

• Grindinis šildymas: 
Socialinės ir ofisų patalpos
(taip vadinamos „salos“, esančios gamybinėse salėse).

2. Vėdinimo sistemos

Vėdinimo sistemos su rekuperacija, veikiančios socialinėse 
„salose“ ir veikiančios su vandens šildytuvais.

3. Buitinio karšto vandens ruošimo sistema

Buitiniai karšto vandens boileriai, esantys kiekvienoje 
socialinėje „saloje“ B ir C salėse.

33

Terma - Czaple, Lenkija

4 pav.: Radiaciniai šildytuvai
Terma plant. Gamybinėse salėse
Šaltinis: D. Formela – IMP PAN 

Gdansk 

5 pav.: Buitinis karšto vandens šildytuvas 
vienoje iš socialinių salų

Šaltinis: D. Formela – IMP PAN Gdansk 
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Terma - Czaple, Lenkija

1. Pagrindinis šaltinis

Atliekinė šiluma iš litavimo krosnių, tiekiama į radiacinius šildytuvus, grindinį šildymą, 
vėdinimą ir buitinio karšto vandens ruošimą.

2. Pikinės šilumos šaltiniai

a. Dujinė katilinė C4 saloje, tiekianti į šildytuvus gamybinėse salėse.
b. Oras į vandens šilumos siurblius kiekvienoje socialinėje saloje vėdinimo ir grindinio 

šildymo sistemoms ir buitinio karšto vandens paruošimui.

3. Dujų katilinė

Pagrindinis šilumos šaltinis MIDO pastatui.

Šilumos šaltiniai



Atliekinės šilumos grąžinimo ir naudojimo Terma gamykloje bendroji schema
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Atliekinė šiluma iš litavimo krosnių (65 °C) perduodama į atliekinės šilumos 
paskirstymo punktą, o tada į buferinę talpą, kurios galia 3 m3.

Temperatūros atskyrimas yra suprojektuotas taip, kad galėtų tiekti šilumą 
įvairioms šildymo sistemoms, kurios visutiniškai naudoja įvairias 
temperatūras: centralizuoto šildymo kontūrai - 65/55 °C, technologinės 
šilumos kontūrai - 55/45 °C, grindinio šildymo kontūrai - 36/28 °C, karšto 
vandens - apie 45÷50 °C.

Esant pertekliniam atliekinės šilumos kiekiui, perteklinė šiluma yra 
išsklaidoma ventiliatorinio oro vėsintuvo, kuris yra įrengtas ant stogo.

MANIFOLD DISTRIBUTING

WASTE HEAT

SOCJAL ISLANDS
C.H. CIRCUITS  36/28oC

T.H. CIRCUITS 55/45oC

HOT WATER PREPARATION SYSTEMS

MANIFOLD DISTRIBUTING

WASTE HEAT

PRODUCTION HALLS

C.H. CIRCUITS 65/55oC

HEAT 

RECOVERY 

SYSTEM

WASTE HEAT 

DISTRIBUTOR

TEMPERATURE 

SEPARATION

BUFFER                                  

TANK 

3 m3

Terma - Czaple, Lenkija

6 pav.: Atliekinės šilumos grąžinimo ir naudojimo bendroji schema.
Šaltinis: T. Żurek - on the basis of materials of Terma plant

7 pav.: Atliekinės šilumos grąžinimo centras. 
Šaltinis: D. Formela – IMP PAN Gdansk

8 pav.: Buferinė talpa.
Šaltinis: D. Formela – IMP PAN Gdansk
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Projekto energijos ir ekonominis efektyvumas 
bei ekologinis poveikis

Analizė, atlikta ryšium su alternatyviniu variantu, apimančiu 
šilumos tiekimą gamybinėms salėms ir ofisui bei socialinėms 
patalpoms iš dujinės katilinės

Atliekinės šilumos potencialo naudojimas

Terma - Czaple, Lenkija

Atliekinės šilumos kiekis, generuojamas litavimo 

krosnyse (vidutiniškai – kai krosnys veikia apie 70% 

savo nominalios galios)

7 076 MWh/a

Atliekinės šilumos naudojimo lygis 39 %

Nr. Pavadinimas Vertė Vienetai

1 Išvengtas papildomos energijos vartojimas kaip 

projekto rezultatas

2 362 MWh/a

2 Išvengtas papildomo energijos šilumnešio pirkimo 

kiekis (gamtinės dujos)

246 982 m3/a

3 Išvengtos papildomo energijos šilumnešio pirkimo 

išlaidos (gamtinės dujos)

388,12 tūkst. PLN

88,13 tūkst. €

4 Ekologinis efektas

Išvengtos CO2e emisijos

471 tonos 

CO2e/a

5 Projekto išlaidos 2 000,00 tūkst. PLN

454,13 tūkst. €

6 Paprastas atsipirkimas 5,15 metai

1 lentelė: Atliekinės šilumos naudojimo lygis.
Šaltinis: T. Żurek - on the basis of materials of Terma plant

9 pav.: Vienos iš gamybos salių vaizdas Terma gamyklose.
Šaltinis: D. Formela – IMP PAN  Gdansk

2 lentelė: Projekto energijos ir ekonominio efektyvumo bei aplinkosauginio poveikio analizė. 
Šaltinis: T. Żurek – IMP PAN Gdansk
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Išvados

1. Gamybos procesai, įgyvendinti įmonėje TERMA Sp. z o.o., reikalauja efektyvaus vėsinimo, nes jie 
generuoja didelius kiekius (virš 7 GWhth) atliekinės šilumos per metus, kuri anksčiau buvo išmetama į 
aplinką per oro vėsintuvo ventiliatorius. Įgyvendintas projektas leidžia panaudoti apie 39% atliekinės 
šilumos, kurią generuoja litavimo krosnys. 

2. Įmonėje taikoma atliekinės šilumos grąžinimo sistema leidžia patenkinti patalpų šildymo ir vėdinimo, o 
taip pat buitinio karšto vandens ruošimo poreikius naujai pastatytose gamybinėse salėse, tame tarpe ir 
socialinėse bei ofisų patalpose.

3. Projekto įgyvendinimo metu didelis energinis ir ekonominis efektas pasiekiamas įmonėje dėl išvengtų 
papildomų šilumnešių. Tuo pačiu metu projektas turės didelį aplinkosauginį poveikį dėl išvengtų CO2e 
emisijų, kurios siekia apie 470 t CO2e/metus.

4. Sistema yra efektyvaus atliekinės šilumos naudojimo pavyzdys  pramonės sektoriaus žemos 
temperatūros įrenginiuose.

Terma - Czaple, Lenkija



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

6. Atliekinės šilumos naudojimas
Kalundborg regione (Danija)
Ar žemos temperatūros atliekinės šilumos panaudojimas didieliu atstumu (20 km) 
yra ekonomiškai įmanomas?

38



Tema
Žemos temperatūros atliekinės šilumos 
naudojimas dideliu atstumu

Statybos metai
Suprojektuota 2017 m.

Projekto vadovas Kalundborg miestas

39

Projekto profilis

Kalundborg



Atliekinės šilumos naudojimas Kalundborg regione

40

Pagrindinės žinios apie projektą

Kalundborg miestas: didelis pramonės 
įmonių tankis; taigi, ir didelis kiekis 
perteklinės (atliekinės) šilumos

Šilumos perdavimas – didelis atstumas
20 MWc 
Tc  ~ 300 K

Kokio ilgio tinklas gali būti ekonomiškai 
įmanomas? 

1 pav:Pramoninių šilumos šaltinių išdėstymas. Šaltinis: Kalundborg Symbiosis [6.1]



Atliekinės šilumos naudojimas Kalundborg regione
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Trys variantai

(1) Isoliuotas perdavimas (2) neizoliuotas perdavimas (3) neizoliuotas perdavimas
+ šilumos siurbliai + individualūs šilumos siurbliai

Kalundborg

Byomrade

Landsbyomrade

Source: Kalundborg Symbiosis 



Atliekinės šilumos naudojimas Kalundborg regione
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Length of ISO pipes Total length of pipes Length of PEX pipes

L,ISO = 1.000     m L,total = 20.000    m L,PEX = 19.000    m

Out of residences Ud af byen Return to heat pump Return out of heat pump Return to source (factory)

P,ud,bopæle = 8.840.025                          W P,ud,by = 8.840.025         W P,høj,ind = 8.836.713      W P,lav,ud= 4.169.010      W P,fabrik,ind = 4.164.471            W

T,ud,bopæle = 35 °C T,ud,by = 35 °C T,høj,ind = 35,0 °C T,lav,ud = 8,1 °C T,fabrik,ind = 8,1 °C

T,ind,bopæle = 75,0 °C T,ind,by = 75,0 °C T,høj,ud = 75 °C T,lav,ind = 23,5 °C T,fabrik,ud = 25 °C

P,ind,bopæle = 18.934.692                       W P,ind,by = 18.934.692       W P,høj,ud = 18.942.911    W P,lav,ind= 12.095.805   W P,fabrik,ud = 12.867.314          W

In residences Ind i byen Flow out of heat pump Flow into heat pump Out of source (factory)

7.926.796        

7.926.796        

P,netto by = 10.094.667                       W =φ_dim P,netto vp = 7.926.796        W

Allocated residences (Peak) Utilized by heat pump =W*(COP-1)

Peak dimensioning 10.094.667            

Energi inkl. distr. tab 10.094.667                            Wh

P,netto by = 30.284.000.000               Wh

Allocated residences

Annual heat demand

Energi inkl. distr. tab 30.284.000.000                     Wh = her findes/findes ikke i forvejen et distributionsnet med stikledninger

Scenarie 2: PEX + ISO + Central Heat pump (low temperature)
Vary the yellow fields

Distributionsn
et

Scenarijus 2: PES + ISO + Centrinis šilumos siurblys (žemos temperatūros)
Kintami geltoni laukai
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Atliekinės šilumos naudojimas Kalundborg regione
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Perdavimas (Afsætter →Bygrænse)

Prielaidos

Greitis, PEX c 2,000 m/s

Greitis, ISO c 1,10 m/s

Srautas, PEX Q, pex, vamzdis 0,12 m3/s

Srautas, ISO Q, iso, vamzdis 0,06 m3/s

Vamzdžio spindulys vidinis, PEX Ri 0,1401 m

Vamzdžio spindulys vidinis, ISO ri 0,1324 m

Šilumos šaltinio temperatūra (į Šilumos siurblį) T, low, in 23,5 oC

Elektros vartojimas piko metu, centrinis šilumos 

siurblys

2 179 402 W

COP 4,64 W/W

1 lentelė: Pavyzdiniai skaičiavimo rezultatai. Šaltinis: Kalundborg 
Symbiosis 
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Išvados

1. Gauti rezultatai parodė, kad žemos temperatūros šiluma galėtų būti perduodama ekonomiškai pelningai 
ir ekologiškai 20 km atstumu. 

2. Pateiktu atveju, perdavimas dideliu atstumu (19 km), turi būti įgyvendintas neizoliuotu vamzdynu su 
žemu temperatūrų perkryčiu nuo 25 iki 23,5 ; šilumos siurblio koeficientas COP buvo apskaičiuotas 
artimas 5 .

3. Kalundborg miestas dar neapsisprendė dėl projekto įgyvendinimo.

4. Pagal klimato susitarimą, Danijos parlamentas panaikino perteklinės šilumos mokesčius ir sudėtingus 
atsiskaitymo reikalavimus. Įstatymo pokytis įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d. ir gali būti labia svarbus 
įgyvendinant projektą. 

Atliekinės šilumos naudojimas Kalundborg regione



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

7. Pramoninės atliekinės šilumos 
panaudojimas iš Hamburgo
Aurubis gamyklos į HafenCity 
Hamburge (Vokietija)

45

Atliekinės šilumos naudojimas dideliame miesto rajone



Tema
Pramonės atliekinės šilumos 
panaudojimas miesto 
apšildymui

Statybos metai 2017

Projekto vadovai
Aurubis AG, enercity Contracting 
Nord GmbH, HafenCity Hamburg 
GmbH

46

Aurubis AG, Hamburgas

Hamburg



Vokietijos tarptautinė korporacija Aurubis AG, kurios 
būstinė yra Hamburge, yra vienas didžiausių pasaulyje 
spalvotųjų metalų tiekėjų, didžiausias vario gamintojas 
Europoje (antras pagal didumą pasaulyje)  ir didžiausias 
vario perdirbėjas pasaulyje. 

Partneriai (tame tarpe enercity Contracting Nord 
GmbH) įsipareigojo naudoti pramonės atliekinę šilumą iš 
Hamburgo Aurubis gamyklos (esančios Hamburgo 
uoste), tiekiamą per energiškai efektyvią centralizuoto 
šilumos tiekimo įmonę į HafenCity East (7 500 butų, apie
15 000 gyventojų visame HafenCity, Hamburgo naujoje 
miesto teritorijoje išilgai Elbės upės).

Tikslas

Pramonės energijos išteklių – pramonės atliekinės šilumos –
naudojimas

47

Pagrindinės žinios apie projektą

Aurubis AG, Hamburgas

1 pav.: HafenCity (East) – šiuo metu didžiausias Europoje vidinio miesto plėtros projektas.
Šaltinis: Jan Gerbitz, ZEBAU, Germany



Vario lydymo procesas ir šilumos grąžinimas

48

2 pav.: Gamybos proceso diagrama, apimanti atliekinės šilumos grąžinimą Hamburgo Aurubis vario lydykloje. Šaltinis: Aurubis AG, after J. 
Beermann [7.1]



Aurubis AG, Hamburgas

Šiluma yra ištraukiama kontaktinio proceso metu sieros rūgšties gamykloje (ekzoterminė reakcija, trijų
žingsnių). Sieros rūgšties temperatūra paprastai būna intervale 70-120 ºC. Sieros rūgšties gamybos
procesas Hamburgo Aurubis gamykloje yra suderintas veikti 117 °C (vietoje 65 °C) temperatūroje
centralizuoto šilumos tiekimo paskirčiai – paduodama temperatūra yra 90 °C ir grįžtama 60 °C.

49

3 pav.: Sieros rūgšties vėsinimo ir atliekinės šilumos gražinimo schema. Šaltinis: Ch. Hein [7.2] 



Aurubis AG, Hamburgas
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Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynas iš
Aurubis gamyklos į HafenCity rytuose

Source: [17]

Aurubis gamyklos vieta ir HafenCity

Source: [16]

4 pav.: Aurubis gamyklos ir HafenCity vieta. Source: J. Beermann [7.1] 5 pav.: CŠT vamzdynas iš Aurubis gamyklos į HafenCity East.
Šaltinis: Aurubis AG, Hamburg [7.3]



Išvados

Hamburgo Aurubis gamykla turi tris gamybos linijas – pirminio lydymosi krosnį su paros pajėgumu 4000 
t žaliavos sąnaudų ir sieros rūgšties gamyklą su 3900 t išeiga, 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 pritaikytos ateityje, kai bus sukurtas techninis, finansinis ir kontraktinis 
pagrindas). 

Ją naudojant bus sutaupyta 20 000 t  CO2e emisijų per metus, tiek naudojant šilumą HafenCity East 
irpačioje gamykloje, pakeičiant gamtines dujas, kurios šiuo metu buvo naudojamos garo gamybai. Vien
tik HafenCity East, su centralizuoto šilumos tiekimo sistema, naudojančia atliekinę šilumą iš Hamburgo
Aurubis gamyklosbus sutaupyta , apie 4 500 t  CO2e kasmet iki 2029.

Metiniai šilumos pardavimai iš enercity Contracting Nord GmbH rajonui HafenCity East sudarė iki 70 
GWh, kai visa šiluminė galia – 28 MW 2017 m. (104 GWh ir instaliuota 100 MW šiluminė galia visam
HafenCity).
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Aurubis AG, Hamburgas



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

8. Geoterminės šilumos panaudojimas
Geotermia Podhalańska, Lenkija
Geoterminė ŽTCŠT sistema, kurią eksploatuoja Geotermia Podhalańska

52



Tema
Geoterminės šilumos naudojimas ŽTCŠT 
sistemoje

Statybos metai
1993-2020

Projekto vadovas PEC Geotermia Podhalańska S.A., Zakopane

Lenkijos mokslų akademijos Mineralų ir 
energetikos ūkio tyrimų instituto  Geotermijos 
laboratorija Krokuvoje

53

Projekto profilis

Zakopane



Geotermia Podhalańska, Lenkija

54

Pagrindinės žinios apie projektą

PEC Geotermia Podhalańska S.A. šiuo metu yra didžiausia šildymo 
įmonė Lenkijoje, naudojanti geoterminę šilumą;

Centralizuoto šilumos tiekimo sistema PEC Geotermia Podhalańska
veikia 4 savivaldybėse: Szaflary, Biały Dunajec, Poronin ir
Zakopane (pastaruoju metu ji padengia 40% šilumos poreikio);

Bendras šilumos tinklų ilgis daugiau kaip 110 km;

Nominalus slėgis - 16 bar. Sistema padalinta į 4 slėgio zonas dėl 
didelių žemės lygių skirtumų;

Visa instaliuota sistemos galia – 80,8 MWth;

tame tarpe geoterminės sistemos galia – 40,7 MWth (50%);

Metinė šilumos gamyba – 450,6 TJ (2017), 
geoterminė šiluma - 91%;

Apie 1600 pastatų prijungta prie šildymo tinklo
(75% yra gyvenamieji pastatai).
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Pagrindinės žinios apie projektą

Dabartinė geoterminė sistema apima šiuos 
elementus:

Gamybos gręžiniai, kurių galia nuo 120 iki 550 m3 / h
(Bańska IG-1, Bańska PGP-1, Bańska PGP-3)

Įpurškimo gręžiniai, kurių galia 375 ir 500 m3 / h 
(Biały Dunajec PGP-2, Biały Dunajec PAN-1)

Geoterminė siurblinė

Aušinimo bokštai.
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82-86°C temperatūros terminis vanduo
ištraukiamas iš telkinio pro gamybos gręžinius, 

tada pro plokštelinius šilumokaičius, įrengtus geoterminėje šildymo 
jėgainėje, šildo tinklo vandenį, naudojamą pastatų šildymui, 

baseinams ir karšto vandens ruošimui. 

Po aušinimo šilumokaičiuose terminis vanduo yra įpurškiamas
atgal į savo klodus pro įpurškimo gręžinius, ir 

dalinai ataušintas, iškraunamas į paviršiaus vandenis.

production well

injection well

heat exchengers

heat consumers
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Geotermia Podhalańska, Lenkija

3 pav.: Gamyba ir įpurškimo šuliniai. 
Šaltinis: News Press Renata Kluczna[8.1]

4 pav.: Siurblinė ir aušinimo bokštai CŠT Geotermia Podhalańska. 
Šaltinis: Multimedia presentation  [8.2]

2 pav.:  Geoterminis įrenginys, veikiantis dviejų šulinių 
principu. Šaltiniai: W. Bujakowski, [8.3]



Geoterminės šilumos naudojimo efektyvumas

Šiluma, naudojama pastatų šildymui ir buitinio 
karšto vandens ruošimui (gyvenamuosiuose ir 
viešuosiuose pastatuose), sudaro tik apie 22% 
energijos, ištraukiamos iš gamybos gręžinių.

56

Išbandyti galimybę efektyviau panaudoti geoterminę 
šilumą, naudojant žemos temperatūros įrenginius 
įvairiuose pramonės sektoriuose.

Projekto tikslas

Projekto įgyvendinimas

Kaskadinės sistemos konstrukcija geoterminės šilumos 
naudojimui Lenkijos mokslų akademijos Mineralų ir 
energetikos ūkio tyrimų instituto teritorijoje. 

Geotermia Podhalańska, Lenkija

5 pav;: Geoterminė CŠT Zakopane. SŠaltinis: Geotermia Podhalańska  [8.4]     



Pagrindinės projekto prielaidos

Kaskadinė sistema geoterminės šilumos 
panaudojimui
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I žingsnis - Geoterminis šildymo tinklas, tiekiantis šilumą 
pastatų šildymui ir buitinio karšto vandens 
ruošimui gyvenamuosiuose namuose ir 
viešuosiose įstaigose

II žingsnis - Medienos džiovykla
III žingsnis - Stikliniai šiltnamiai, auginantys daržoves ir 

dekoratyvinius augalus
IV žingsnis - Termofilinių žuvyčių auginimas
V žingsnis - Folijos tuneliai, auginant daržoves šildomame 

dirvožemyje

Projektas leido išbandyti ir pademonstruoti daugiakryptės 
geoterminės šilumos panaudojimo galimybę įrenginiuose, 
naudojančiose žemesnės termeratūros šaltinius.
Tai buvo paremta antriniu šildomo vandens kontūru ir 
pateiktas pavyzdys 5 žingsnių sistema, naudojančia ŽT 
šilumą. 

Geotermia Podhalańska, Lenkija

6 pav.:  Kaskadinis geoterminės energijos naudojimas. Šaltinis: W. Bujakowski [8.5]   



Pilotinis projektas: išvados
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1. Geoterminės šilumos naudojimas Geotermia Podhalańska įmonėje sumažino CO2e emisijas 
apie 600 000 tonų per 25 sistemos eksploatacijos metus (tai yra labai svarbus faktas dėl to, kad 
Podhale regione yra 4 nacionaliniai parkai).

2. Terminė šiluma naudojama pastatų šildymui ir buitinio karšto vandens ruošimui vartotojams
(gyvenamiesiems ir viešiesiems pastatams) sudaro tik apie 22% energijos, ištrauktos iš 
gamybos gręžinių. Perteklinė šiluma gali būti naudojama kitose ŽT  sistemose.

3. Kaskadinė sistema naudojama Lenkijos mokslų akademijos Mineralų ir energetikos ūkio tyrimų 
institute rodo galimybes efektyviau naudoti geoterminę šilumą įvairiuose pramonės 
sektoriuose. 

Geotermia Podhalańska, Lenkija



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

9. Išvados

59



Išvados

Perteklinės šilumos iš didelių įmonių naudojimas, kaip  mokslo įstaigoje Brunnshög, yra gera galimybė šildyti didesnį 
rajoną be iškastinio kuro, be to tai vienintelė galimybė konkrečioje teritorijose, kur negali būti tiekiama pakankamai 
šilumos.

Brunnshöge tiek daug šilumos pagaminama, kad taip pat svarstomas ir viešųjų teritorijų, tokių kaip autobusų stotelės, 
šildymas, 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 patiekta 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, generuojamą savo reikmėms.
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Figure 6:  Cascade use of geothermal energy. Source: W. Bujakowski [8.5]   
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