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Įvadas Klimato apsaugos politika ir js tikslai
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1. Energijos tiekimo sistemos
Energijos šaltiniai

Plėtra ir tendencijos
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Energijos šaltiniai (Iškastiniai ir atsinaujinantys):

Nafta

Dujos

Anglis

Branduolinė energija

Saulės energija

Vėjo energija

Geoterminė energija

Hidroenergija

Biomasė

Atliekinė šiluma

Šilumos grąžinimas

…

Energijos tiekimo sistemos
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1 pav.: Vėjo energija. Šaltinis: Al3xanderD [1]

2 pav.: Saulės energija. Šaltinis: RoyBuri [2]



Faktai ir skaičiai:

Šildymas sudaro daugiau nei pusę viso 
energijos vartojimo būstuose

CŠT  tinklai gali turėti didelius šilumos 
nuostolius :

• Pažangiuose tinkluose 5-15%.

• Senuose tinkluose iki 30% ar daugiau.

Energijos tiekimo sistemos
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3 pav.: Emisijos sukeltos buitiniame sektoriuje Vokietijoje 2014 m.. Šaltinis: J. Conrad, S. Greif [3]



Energijos tiekimo sistemos

4 pav.: Visa pirminės energijos gamyba pagal šaltinius, Europos Sąjunga. Šaltinis: IEA [4]

Visas pirminės energijos tiekimas (VPET) pagal šaltinius, Europos Sąjunga 1990 -2017



Energijos tiekimo sistemos
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5 pav.: Technologijų šildymo įrenginių pardavimų nuo 2020 iki 2030 prognozės. Šaltinis: IEA [5]

Faktai ir skaičiai:

2019 m. vis dar daugiau nei pusė 
šildymo įrenginių pirkimų buvo 
skirti iškastiniam kurui!



Plėtra ir tendencijos

Energijos tiekimo sistemos ženkliai pasikeitė per 
paskutinius 100 metų

Tendencija link tvarių ir efektyvesnių sistemų

Centralizuotas šilumos tiekimas sudaro iki 25% 
naujuose namuose Vokietijoje, palyginus su iki
14% visuose Vokietijos namuose

Energijos tiekimo sistemos
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6 pav.: Šilumos šaltiniai naujuose Vokietijos namuose 2019 m.. Šaltinis: BDEW [6]



Energijos tiekimo sistemos
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7 pav.: Santykinės šilumos sistemų anglies emisijos. Šaltinis: BEIS [7]
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2. Žemos temperatūros centrali-
zuotas šilumos tiekimas (ŽTCŠT)
Centralizuoto šilumos tiekimo istorija

Esamos sistemos ir taikymai
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Centralizuoto šilumos tiekimo istorija
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Karta Temperatūros Šaltiniai „Pasekmės“

1-oji Karta
1880-1930

garas
< 200°C

Angliniai garo katilai ir kažkiek 
kogeneracinių jėgainių

2-oji Karta
1930-1980

> 100°C Anglies ir naftos kuro 
kogeneracinės jėgainės ir kažkiek 
katilų

3-oji Karta
1980-

< 100°C Didelės galios kogeneracija, 
paskirstyta kogeneracija, biokuro 
ir atliekų deginimas

Žemesnis slėgis, kelių galimų 
šaltinių integravimas

4-oji Karta žemiau
50 - 70°C

Daugiau atsinaujinančių šaltinių ir 
perteklinės šilumos

Gerai izoliuoti pastatai, žemos 
temperatūros šildymo įrenginiai, 
nauji būdai karšto vandens 
gamybai



Centralizuoto šilumos tiekimo istorija
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8 pav.: Centralizuoto šilumos tiekimo kartos laike. Šaltinis: H. Lund et al. [8]



Esamų Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų trūkumai
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Dabartinės "3-ios Kartos" centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 
charakterizuojamos:

• vis dar dominuojančio iškastinio kuro naudojimu

• Ilgi transportavimo atstumai su aukštomis temperatūromis veda prie 
šilumos nuostolių = mažesnio efektyvumo, lyginant su vietoje 
generuojama šiluma

• Galimai monopolistinė tiekėjų padėtis (konkurencijos trūkumas, 
ilgalaikiai kontraktiniai įsipareigojimai, ...) 

• Nepritaikyta didesnio energijos vartojimo efektyvumo standartų 
pastatams

9 pav.: Anglis. Šaltinis: OnzeCreativitijd [9]

10 pav.: Oro tarša. Šaltinis: SD-Pictures [10]



„4-os kartos“ sistemų privalumai
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ŽT šilumos tiekimo tinklas su sumažinta paduodama (55 ° C iki 70 °
C) ir grįžtama (25 ° C iki 40 ° C) temperatūromis.

• Žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklai  gali 
ženkliai prisidėti prie tvaraus ir efektyvaus energijos išteklių 
naudojimo

• Pritaikyta žemesnių šildymo temperatūrų reikalavimams energijai 
efektyvių pastatų teritorijose, kas reiškia žymų šilumos poreikio 
sumažėjimą

• Optimizuota atsinaujinančių energijos išteklių integracija 
(geoterminės ir saulės energijos), o taip pat pramonės atliekinės 
šilumos

• Sumažinti šilumos nuostoliai vamzdynuose per pagerintą 
izoliaciją ir žemesnes tinklo temperatūras
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Galimas tiesioginis ar netiesioginis šilumos tiekimas

Tiesioginis centralizuotas šilumos tiekimas: tiekėjo šilumos perdavimo aplinka teka pro pastato 
sistemą. Reikia mažiau erdvės namo prisijungimo patalpoje, lyginant su netiesiogine sistema.  

Netiesioginis centralizuotas šilumos tiekimas : šilumokaitis atskiria namo tinklą nuo tiekėjo tinklo. 
Karštas geriamas vanduo visada gaminamas netiesiogiai, čia abu, tiek centralizuoto šildymo 
vanduo, tiek šildymo vanduo iš namo sistemos, gali būti naudojami šildymui. 

Sprendimas dėl tiesioginio ar netiesioginio sujungimo su CŠT tinklu paprastai priimamas CŠT 
įmonės gairėse. 

Centralizuotas šilumos tiekimas – netiesioginės ar 
tiesioginės sistemos
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Skirtumai tarp tiesioginės ir netiesioginės sistemos:

Centralizuotas šilumos tiekimas – netiesioginės ar 
tiesioginės sistemos

16

Tiesioginė sistema Netiesioginė sistema

Tiekimo srauto temperatūra = maksimaliai vartotojo 
srauto temperatūrai

Maksimali srauto temperatūra gali būti rankiniu būdu 
nustatoma vartotojo

Centralizuotas šildymo sistemos vandens papildymas Reikalingas decentralizuotas vandens papildymas 
šildymo sistemoje

Nėra hidraulinės ir šildymo sistemos atskyrimas prieš 
srovę

Yra hidraulinės ir šildymo sistemos atskyrimas prieš 
srovę

Pagrindinis punktas yra funkcionalus be elektrinių 
komponentų

Reikalinga elektros tiekimo grandinė



Tiesioginės sistemos
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12 pav.: Tiesioginės šilumos sistemos. Šaltinis: Euroheat & Power 
[12] 



Netiesioginės sistemos
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13 pav.: Netiesioginės šildymo sistemos. Šaltinis: Euroheat & 
Power [12]  



iGRID temperatūrų zonų sprendimas
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Tikslas
Tiesioginėje CŠT sistemoje galima sumažinti 
temperatūrą vietoje pasirinktam vartotojui arba miesto 
rajonui taikant maišymosi šuntų techniką. Vienas 
pavyzdys yra Grundfos iGRID temperatūrų zonų
sprendimą, aprūpintą Grundfos Temperatūrų 
optimizavimo (GTO) įrenginiais.

Tinklo schemos
CŠT tinklų schemos prieš ir po iGRID sistemos 
įgyvendinimą yra pateiktos 9 pav.

14 pav.: CŠT tinklų schema prieš ir po iGRID sistemos įgyvendinimo. 
Šaltinis: Grundfos [13]
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Name of Event etc.
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Įrenginiai
maišymo grandinė, kuri paima vandenį iš grįžtamojo vamzdžio ir 
nukreipia jį į tiekimą, kad bet kurioje tinklo zonoje temperatūra 
būtų sumažinta iki reikiamo lygio. Jie gaminami įvairiomis 
konfigūracijomis,

Laisvo srauto sprendime naudojami du siurbliai. Tiekimo linijos 
siurblys sureguliuoja reikiamą slėgį srauto linijoje. Siurblys, 
esantis tarp srauto ir grįžtamųjų vamzdžių, sureguliuoja antrinę 
srauto temperatūrą iki reikiamo lygio. Ši konfigūracija pašalina 
slėgio nuostolius ir užtikrina aukštą patikimumą.

Šunto siurblio sprendimas naudoja slėgį iš pagrindinių tinklo 
siurblių. Efektyvumas auga sumažinant tiekimo temperatūrą, 
sumaišant tiekimo ir grąžinimo srautus. Čia neįmanoma 
sumažinti slėgio vietoje, nes sprendimas yra lengvai 
įgyvendinamas, patikimas ir sumažina vožtuvų nuostolius.

Laisvo srauto 
sprendimas

Šunto siurblio 
sprendimas

15 pav.: Grundfos Temperatūrų Optimizavimo (GTO) įrenginiai įvairiose 
konfiguracijose. Šaltinis: Grundfos [13]

iGRID temperatūrų zonų sprendimas
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16 pav.: Žemos temperatūros tinklo zonos 
įgyvendinimas Copenhagen teritorijoje. Šaltinis: 
Grundfos [13]

Pilotinis žemos temperatūros zonos įgyvendinimas Copenhagen
Temperatūrų zonų sprendimas buvo taikomas sumažinti vidutinę 
tiekimo temperatūrą (individualių ir daugiabučių namų rajone) 
nuo 79°C iki 60°C – žiūr. 11 pav. Prieš įgyvendinant, nominali 
tiekimo temperatūra visame tinkle buvo 110°C.

Metinis vartotojo šilumos poreikis: 
9 000 MWh 

Prieš 
įgyvendinimą

Po įgyvendinimo

Vidutinė temperatūra
(paduodama/grįžtama) [°C]

79/ 48 60/ 38

Paskirstymo nuostoliai [MWh] 2 570 1 950
Papildomas energijos naudojimas tinklo 
siurbliams [MWh/metus]

0 14,0

Efektas: paskirstymo nuostoliai sumažėja 24%, 
CO2e sumažėjimas: 47 tonos, 
Paprastas atsipirkimo laikas: 3 metai

iGRID temperatūrų zonų sprendimas
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3. Tyrimai ir Projektai
Šildymo kelias Europoje

LowTEMP

Aarlborg Studijos
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Šilumos kelias Europoje
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Konsorciumas iš 24 partnerių iš mokslo, švietimo, pramonės ir teisės įmonių

Visa eilė studijų nuo 2012, nukreiptų į mažos anglies šildymo sistemas

Pirmasis Europos Šilumos atlasas (Peta) apie šildymo ir vėsinimo poreikį Europoje

Šildymo sektoriaus dekarbonizacijos kelias 14 ES valstybių, kartu apimančių 80% 
emisijų.

Daugiau šilumos yra iššvaistoma elektros gamybos Europoje, negu reikia 
padengti visam šildymo poreikiui!

Tyrimas atvirai prieinamas – leidžia kitoms studijoms naudoti skaičiuokles ir 
modelius naujoms studijoms

Finansuota Horizon 2020 – ES Biudžetas Klimato veiksmams



Aarlborg Universiteto Studijos
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Didžiausias savo profilio tyrimo centras, kur dirba daugiau kaip 400 mokslininkų

Studijos tiria centralizuotą šilumos tiekimą ir sprendimus su mažai anglies 

Bendradarbiavimas su viešomis ir privačiomis įmonėmis dėl į taikymą orientuotų 
sprendimų

Vedantysis 4-os kartos centralizuoto šilumos tiekimo partneris

Srauto laboratorija ir Šilumos sistemų komponentų laboratorija

#1 Europoje ir #8 pasaulyje inžineriniuose tyrimuose (US News & World Report 2018)



LowTEMP Projektas
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ES finansuojamas tiriamasis projektas Baltijos jūros regione (BJR)

24 projekto partneriai iš 8 valstybių

Dalijimasis informacija su kaimyninėmis šalimis vystant modeliavimo 
skaičiuoklę, kuris padeda savivaldybėms priimti sprendimus dėl centralizuoto 
šildymo 

Seminarų medžiaga ekspertų apmokymams

Žinių platforma su geriausios praktikos pavyzdžiais
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4. Potencialas ir perspektyva

Kelias iki 2050
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Kelias iki 2050

27

ES tikslas 2050 m. yra neutralus anglies atžvilgiu

Emisijų sumažinimas, energijos efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių įvedimas

ŽTCŠT turi didelį potencialą integruoti atsinaujinančius ir mažos anglies energijos šaltinius

Jis labai efektyvus – mažai šilumos nuostolių ir atliekinės šilumos

Paskirstymą padengiantys centralizuoti ir decentralizuoti ištekliai, yra patikima sistema
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