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Šis pranešimas 

Pateikia trumpą apžvalgą apie esamą CŠT situaciją Baltijos jūros 
regione. 

Yra paremtas LowTEMP partnerių atradimais projekto vykdymo 
laikotarpiu (2017 spalis – 2021 kovas). 

Šie atradimai sudaro pagrindą, kuriuo remiantis turėtų būti įvestas 
žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas.

Įžanga ir motyvacija
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Jūs esate čia.

Žemos temperatūros 
centralizuotas šilumos 

tiekimas

1 pav.: Pakeliui. šaltinis: Lea Hämäläinen/Thermopolis [1]
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CŠT sutvirtino savo policiją kaip viena iš tipinių šildymo sistemų BJR. 

Ji konkuruoja su individualiomis šildymo sistemomis, tokiomis kaip 
individualūs katilai (naftos, kieto kuro ar dujų) ir šilumos siurbliais. 

CŠT yra laikomas efektyvia šildymo sistema, ypač, kai šilumos 
paskirstymo atstumai yra maži ir šildymo galia link vamzdyno yra 
didelė

››› CŠT yra įprastas miestuose.

CŠT Baltijos jūros regione pagrindai
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CŠT Baltijos jūros regione pagrindai

CŠT paprastai naudojamas tiek patalpų šildymui, tiek ir buitinio 
karšto vandens ruošimui BJR.

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.

2 pav.: Vartotojo prisijungimas prie CŠT tinklų. Šaltinis: Thermopolis 
picture stock  [1]



Piliečių dalis, aptarnaujama CŠT Baltijos jūros regione. 
Šaltinis: Internal project report [2]
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Lyginant CŠT įmonių nuosavybės formas BJR, galima rasti panašumų.

CŠT įmonės dažniausiai priklauso savivaldybėms. 

Kitos esamos ir paplitusios nuosavybės formos tarp veikiančių CŠT įmonių yra:

• Dideli tarptautiniai koncernai, 

• Didelės nacionalinės energetikos įmonės, 

• Kooperatyvai, 

• Ir kitos viešosios ar privačios įmonės. 

Kai kuriose iš projektų partnerių LowTEMP šalių, savivaldybės turi galimybę reguliuoti pastatų 
prijungimą prie CŠT tinklo. 

CŠT įmonių nuosavybės formos BJR
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Tipinės CŠT įmonių nuosavybės formos BJR

Valstybės Tipinės nuosavybės formos

Danija Savivaldybių įmonės ir kooperatyvai

Estija Privačios ir savivaldybių įmonės

Suomija Savivaldybių ir privačios įmonės

Vokietija Savivaldybių ir privačios įmonės

Latvija Savivaldybių įmonės

Lietuva Savivaldybių įmonės

Lenkija Nacionalinės, tarptautinės ir savivaldybių įmonės

Karelijos respublika (Rusija) Regioninės įmonės

Švedija Savivaldybių ir tarptautinės įmonės
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CŠT generavimas ir saugyklų naudojimas BJR
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CŠT yra generuojama

Bazinės apkrovos, vidutinės apkrovos, ir rezervinės/pikinės 
apkrovos katiluose.

Kogeneraciniuose įrenginiuose miesto teritorijose arba tik 
katiluose rečiau apgyvendintose teritorijose ir/arba 
išsibarsčiusiose išilgai CŠT tinklų

CŠT saugojimas

Retkarčiais naudojamos trumpalaikės šilumos saugyklos

Sezoninės ilgalaikės šilumos saugyklos nėra įprastos BJR.
3 pav.: Katilinė išsibarsčiusiose ir retai apgyvendintoje 
teritorijoje  Šaltinis Thermopolis picture stock [1]
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CŠT gamyboje naudojamos kuro rūšys BJR

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

• Kieto kuro, 

• Skysto kuro, 

• Ir dujinio kuro. 
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4 pav.: Medienos skiedros: Merja Järvelä/Thermopolis picture stock 



Kuro pavyzdžiai pagal kategorijas CŠT generavime BJR. 
Šaltinis: Internal project report [1]

Kietas kuras

Anglis
Durpės
Medienos kuras
Buitinės atliekos

Juodoji anglis, rudoji anglis
Trupininės durpės, gabalinės durpės
Granulės, skiedros, žievė
Atgautasis kuras

Skystas kuras
Pramonės atliekinė derva
Nuotėkų dumblas
Nafta Mazutas, krosninis kuras

Dujinis kuras
Gamtinės dujos
Suskystintos naftos dujos
Biodujos

Atliekinė šiluma

Pramonės procesų (aukštos 
temperatūros)
Pramonės procesų (žemos 
temperatūros)
Miestų atliekinė šiluma
Kogeneracijos

Krosnis, besisukanti krosnis
Aušinimo vanduo
Nuotekų šilumos grąžinimas
Dumų šilumos grąžinimas
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Naudojamas kuras pagal valstybes CŠT generavime BJR. 
Šaltinis: Internal project report [2] 

Valstybė Tipinis kuras

Danija Biomasė (apie 50 %) , gamtinės dujos (25%)

Estija Gamtinės dujos (57%), anglis (31%)

Suomija
Biokuras [tame tarpe medienos skiedros (18 %), pramonės medienos atliekos (10 %) ir kita biomasė
(6 %)] (34 %) , anglis (24 %),  

Vokietija
Gamtinės dujos (43 % kogeneracijoje), gamtinės dujos (70% katilinėse), anglis (40 % 
kogeneracijoje) ir anglis (4 % katiliėse)

Latvija Gamtinės dujos (64 %), medienos kuras (31 %)

Lietuva Biokuras ir buitinės atliekos (64 %), miško skiedros (31 %)

Lenkija Anglis (73 %)

Karelijos respublika (Rusija) Nafta (39 %), gamtinės dujos (38 %)

Švedija
Bioenergija (40 %), grąžinta energija [tame tarpe perteklinė šiluma, atliekų deginimas ir dūmų 
šilumos grąžinimas] (43 %) 
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Šalia šių pripažintų kuro rūšių, panaudotinos perteklinės šilumos pvz., perteklinės šilumos iš 
pramonės ir miestų procesų, neseniai tapo potencialia alternatyva CŠT generavimui. 

Perteklinės šilumos naudojimas dideliu mastu yra tik savo pradinėje stadijoje.

• Danija , Suomija (8 % CŠT generuojama susigrąžinant šilumą ir šilumos siurbliais) ir 
Švedija (43 % perdirbtos energijos, tame tarpe perteklinės šilumos, atliekų deginimo, ir dūmų 
kondensavimosi) laikomi atliekų naudojimo pirmtakais, pvz., naudojant dūmų kondensaciją.

• Poveikis aplinkai iš kogeneracinių įrenginių mažėja, naudojant dūmų kondensaciją.

Perteklinė šiluma, atgautoji šiluma ir šilumos siurbliai
CŠT generavime BJR
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Šiuo metu CŠT labai stipriai priklausomos nuo iškastinio kuro BJR.

• Ypač dideli miestai yra priklausomi nuo iškastinio kuro.

Gamtinės dujos ir anglis yra intensyviai naudojamos BJR.

• Durpės taip pat turi ženklų indėlį konkrečiuose rinkose.

Kai kurios šalys sėkmingai perėjo savo CŠT generavime į biomasės kurą šilumos generavime. 

Išvados dėl kuro, naudojamo CŠT generavime BJR
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Šiuo metu CŠT tinklai yra tradiciniai tinklai BJR.

• Centralizuota šiluma paskirstoma šilumnešiu vandeniu. 

• Šilumnešis garas yra greičiau atsitiktinis, o gal ir visai neegzistuoja.

• Dažniausiai naudojami izoliuoti plieno vamzdžiai.

CŠT paskirstymas BJR

17



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

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

• Žemesnės temperatūros taikomos vasaros sąlygomis, 
aukštesnės - žiemos sąlygomis. 

• BJR šalys turi skirtingus temperatūrų reikalavimus CŠT 
tinklams (pvz., siekiant išvengt bakterijų ir nuplikymo)

Temperatūros CŠT tinkluose
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5 pav.: CŠT tiekimo temperatūros pavyzdys 
priklausomai nuo lauko temperatūros. Y=paduodama 
temperatūra ir X= lauko temperatūra šaltinis: 
Thermopolis picture stock [1]



Šilumos nuostoliai stipriai skiriasi BJR.

• Modernesnių CŠT tinklų nuostoliai yra 5-15%.

• Senų tinklų nuostoliai gali siekti iki 30% ar daugiau.

Senesnių vamzdynų pakeitimas naujais geriau izoliuotais vyksta, pvz., Karelijos 
respublikoje (Rusija). 

Paduodamos temperatūros optimizavimas, pvz., ryšium su oro prognoze yra dar vienas 
atsiradęs įrankis CŠT šilumos nuostolių valdymui. 

Šilumos nuostoliai yra mažesni tankiai šilumos vartotojų apgyvendintose 
teritorijose(miestuose) ir didesni retai apgyvendintose.

Šilumos nuostoliai CŠT tinkluose
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ŽTCŠT potencialas BJR

CŠT turi gerai įtvirtintas pozicijas BJR

Didelė dalis CŠT įmonių priklauso 
savivaldybėms

Žemos temperatūros tiekimas atitinka mažų 
šilumos poreikių pastatų reikalavimus.

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
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STIPRYBĖS GALIMYBĖS



Kliūtys ŽTCŠT Baltijos jūros regione

Didelės investicijos vartotojo pusėje

Pastatų parko įvairovė

Sezoninių šilumos saugyklų trūkumas

Nenustatyti atliekinės šilumos kainoradaros 
modeliai

Vartotojų požiūris į žemos temperatūros CŠT

Finansavimo trūkumas

Politiniai sprendimai

Netikėti atliekinės šilumos šaltinių išjungimai
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SILPNYBĖS GRĖSMĖS



CŠT užima užtikrintą vietą BJR, o ypač miestuose - tarp populiariausių šildymo sistemų.

CŠT gamyba BJR vis dar yra orientuota į iškastinį kurą, nors atsinaujinančių energijos šaltinių dalis 
pastaruoju metu padidėjo keliose šalyse. 

BJR nuolat svarstoma apie atliekinės šilumos (pvz., pramonės procesų atliekų šilumos) 
panaudojimą. 

BJR yra taikomi šilumos saugojimo būdai, tačiau dabartinės šilumos saugyklos paprastai yra 
trumpalaikės šilumos saugyklos. 

Išvados
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[1] Thermopolis picture stock contains pictures taken by Thermopolis employees, that can be used in 
the LowTEMP –project training materials.

[2] P. Sneck. Report on current energy supply framework conditions for LTDH in partner 
municipalities and regions. 2019. Unpublished internal report of LowTEMP, part of background 
material. Compilation based on  partners answers to pdf questionary. 

Šaltiniai:
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Kontaktai

Thermopolis Oy

Lassilantie 12
62100 Lapua
Finnland

E-mail: info@thermopolis.fi
Tel: +358 444 384 200
www.thermopolis.fi
www.lowtemp.eu

Sauli Jäntti
Project Manager
Author:  Pauli Sneck

http://www.thermopolis.fi/
http://www.lowtemp.eu/

