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Gėlo vandens ištekliai

Gėlas vanduo yra prieinamas daugiau 
kaip 90% of Europos gyventojų, bet:

Trečdalyje Europos jo trūksta ir būna sausros

60% vandens suvartojama žemės ūkyje!

Municipalinio vandens dalis (namų ūkių 
paskirstymo sistemose) sudaro tik apie 10 
procentų.

Vanduo yra esminis išteklius visiems mūsų 
gyvenimo aspektams!

1 pav.: Vandens vartojimas Europoje pagal ūkio sektorius, šaltinis:  EEA [1]
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Pasaulinis gėlo vandens vartojimas nuo 
1900 metų išaugo šešis kartus, ir ypač 
staigiai pradėjo augti nuo 1950 metų.

• Taip yra dėl staigaus gyventojų 
skaičiaus ir pramonės augimo!

• Valstybės, vartojančios daugiausiai 
vandens yra Indija, Kinija ir JAV.

Nors absoliutus vartojamo gėlo 
vandens kiekis išaugo, pasiskirstymas 
tarp regionų žymiai nesikeitė

2 pav.: Pasaulinis gėlo vandens vartojimas nuo 1900 m., šaltinis: IGB [2] 
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Atsinaujinantys gėlo vandens ištekliai 
apibūdina papildomo vandens kiekį iš upių 
arba kritulių šalyje

• Ištekliai mažėja, kai daugiau vandens 
išgaunama nei atsinaujina

• Jei ištekliai yra pastovūs, bet gyventojų 
skaičius auga, bendras kiekis taip pat 
mažėja

Atsinaujinantys vidiniai ištekliai yra 
svarbus vandens trūkumo šalyje rodiklis

→ Vanduo yra baigtinis išteklius!

3 pav.: Atsinaujinančio gėlo vandens ištekliai BJR, šaltinis UN FAO [3]
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Buitinio vandens vartojimas

Aiškiausias vandens vartojimas yra tas, kurį 
naudojame buitinėje veikloje. Tai: 

• Tualeto bakelio nuleidimas

• Dušas/ vonia/ vonios kriauklė

• Virtuvės kriauklė (maisto gamyba ir indų 
plovimas)

• Skalbimo mašinos

Kitas buitinio gėlo vandens naudojimas yra vejos 
laistymas, automobilių plovimas ir baseinų pildymas

4 pav.: Viešo vandens naudojimas vienam gyventojui BJR valstybėse, šaltinis: Eurostat [4]
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Vandens pėda: „Nematomas vanduo“

Kiekvieno asmens vandens pėda taip pat apima ir mažiau 
tiesioginį vandens vartojimą, kuris stipriai viršija savivaldybių 
(buitinį) :

Naudojimas žemės ūkyje ir pramonėje, norint pagaminti, 
išvalyti, atvėsinti ir transportuoti mūsų vartojamus produktus 

Energijos gamyba, ypač hidroenergijos, kas sudaro antrąją 
vietą pasaulyje pagal pasaulinį vandens vartojimą!

Bendruomenės vartoja vandenį gaisrams gesinti, teritorijoms 
laistyti ir valyti, bei tiekti vandenį į pastatus

Prie vietinio vandens vartojimo dar prisideda tokie verslai kaip 
restoranai, viešbučiai, sporto salės ir parduotuvės

5 pav.: Vandens artojimas, šaltinis: : A. Hoekstra [5]
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Buitinis vandens tiekimas

Vandens tiekimas būstuose gali būti skirstomas į šalto vandens (<20°) ir karšto vandens (>60°) 
tiekimą

Įprastas karšto vandens šaltinis yra vietinė karšto vandens paskirstymo sistema, kuri turi jungtis/ 
šilumokaičių punktus į būstus. 

Kiti šaltiniai yra kuro/ dujų boileriai, elektriniai vandens šildytuvai, saulės/ geoterminė energija ir 
šilumos siurbliai

Tiekimo sistemos būna arba centralizuotos, arba decentralizuotos, kiekviena iš jų naudojasi savo 
įranga

Įranga gali būti paklausos tipo/ momentiniai šildytuvai, arba saugyklų tipo vandens šildytuvai

Paklausos tipo šildytuvai taupo 30% energijos palyginus su įprastais saugyklų tipo šildytuvais, 
kadangi šios saugyklos turėjo šilumos nuostolius, kai yra budėjimo režime
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Centralizuota karšto vandens gamyba

Vienas generatorius tiekia keliems butam pastate arba keliems blokams 
(viešbutyje, bendrabutyje)

Kai kurie centralizuotų sistemų privalumai yra:

 Didelių vandens kiekių tiekimas/saugojimas

 Galimos kombinacijos su įvairiais energijos šaltiniais

 Specialių tarifų naudojimas, nosavo generavimo elektros energija

 Centralizuotas šilumos generatorius, t. y. taip pat ir patalpų šildymui

 Esamo centrinio karšto vandens generatoriaus atstatymas 

6 pav.: Centralizuotas karšto vandens tiekimas, šaltinis: Stiebel 
Eltron GmbH [6]
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Decentralizuoto karšto vandens gamyba

Vanduo yra šildomas tiesiogiai vartojimo taške (individualūs buitinio vandens 
ruošimo punktai)

Kiekvienoj situacijoje galima pasirinkti geriausiai tinkantį įrenginį

7 pav.: Decentralizuotas karšto vandens tiekimas, šaltinis Stiebel Eltron GmbH [6]

ĮRENGINIO TIPAS TAIKYMO VIETA

Patogus momentinis 
vandens šildytuvas

Praustuvas, virtuvės kriauklė, ranku 
praustuvas, dušas, vonia

Kompaktiškas momentinis 
vandens šildytuvas

Praustuvas, rankų praustuvas

Neslėginis (atviras)/ 
atsparus slėgiui (uždaras) 
mažas akumuliatorius

Praustuvas, virtuvės kriauklė, rankų 
praustuvas

Vandens boileris Virtuvėlė, virtuvės kriauklė
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Decentralizuoto karšto vandens gamyba

Vanduo šildomas prie pat vartojimo vietos, vienas įrenginys aptarnauja kelis vandens tiekimo 
taškus (grupinis tiekimas, centrinis buto įrenginys)

ĮRENGINIO TIPAS TAIKYMO VIETA

Momentinis vandens 
šildytuvas

Vonia su praustuvu, dušas ir/arba
vonia vienoje patalpoje

Ant sienos montuojama 
saugykla arba nuolatinio 
srauto saugykla

Vonios kambarys, virtuvė, WC bute, 
prie bendros montavimo sienos

Karšto vandens šilumos 
siurblys

Tiekimas iš centrinio buto įrenginio į 
visus vandens tiekimo punktus

8 pav.: Decentralizuotas karšto vandens tiekimas/ grupinis tiekimas, šaltinis: Stiebel Eltron 
GmbH [6]
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Karšto vandens tiekimo įrenginiai

Tradicinės sistemos

Centrinis karšto vandens paskirstymas

Saugykla

• Su dujų/ tepalo/ kuro boileriu arba elektriniu šildymu

Poreikio tipo šildytuvas

• Su dujų/ tepalo/ kuro boileriu arba elektriniu šildymu

9 pav.: Saugyklinis šildytuvas ir poreikio šildytuvas. 
Šaltinis: Combined Energy Services [7]
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ĮRENGINIAI SU 
SAUGYKLOM ĮRENGINIAI BE SAUGYKLŲ

+
Didelis vandens kiekis

Mažos išlaidos

Paduoda į daug čiaupų

Pastovus karšto vandens 
srautas

Energijos efektyvumas – sutaupo iki
30%

Lengvas įrengimas

Reikia mažai vietos

Momentinis šildymas iki 
pageidaujamos temperatūros

-
Šilumos nuostoliai 
„budėjimo“ režime

Temperatūrą reikia 
suderinti su maišytuvu 

Reikia daug vietos

Ribotas karšto vandens srautas

Tiekia karštą vandenį ribotam 
naudojimui

Gali „išauginti“ elektros sąskaitą

10 pav.: Poreikio tipo šildytuvo diagrama, šaltinis : heatersforlife.com [7]
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Atsinaujinančios energijos galimybės

Saulės šiluminė energija

• Reikalinga atsarginė sistema pikinei 
apkrovai

Šilumos siurblio boileris

• Reikalinga elektros energija

• Padengiama 100% poreikio

Šie du šaltiniai gali būti naudojami 
kombinuojant su kitomis sistemomis, 
siekiant padengti pikines apkrovas!

11 pav.:Oro šaltinio šilumos siurblio hibridinis vandens šildytuvas, šaltinis: : Fine Homebuilding 
Editors [8]
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Vandens sveikata ir saugumas

Švarus buitinis vanduo yra svarbus mūsų sveikatai!

Bakterijos ir virusai veisiasi šiltame vandenyje, 
geriausiai 30°C – 45°C

Labiausiai įprastos bakterijos yra legionelės, jos 
pažeidžia žmogaus kvėpavimo sistemą

Jos dauginasi kas 2 - 3 valandas

Jos gali būti pavojingos, ypač sergantiems ar 
vyresnio amžiaus žmonėms, o taip pat kūdikiams!

12 pav.Bakterijos vandeny, šaltinis: geralt [9]
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Legionelių išvengimas

Daugelis valstybių turi prisiėmę normatyvus, kaip išvengti legionelių ir kitų bakterijų 
(Vokietijos pavyzdys):

• Buitinio vandens šildytuvo išėjime, geriamas vanduo turi būti mažiausiai 60°C

• Centralizuotame vandens šildytuve, kuriame vyksta intensyvūs vandens mainai, 
pakanka 50°C 

• 3-litrų taisyklė
Jei vamzdyje yra daugiau kaip 3 litrai vandens tarp šildytuvo ir čiaupo, privaloma 
įrengti cirkuliacinius vamzdžius

• Tinkama vamzdžių izoliacija yra svarbi šioms temperatūroms nustatyti visoje 
paskirstymo sistemoje
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Vandens saugumas ir ŽCŠT

Vandens temperatūros intervale 45°-60°, esančioje ŽCŠT yra tobula 
veisimosi terpė bakterijoms

Legionelės yra linkusios susidaryti karšto vandens talpyklose, taigi, 
rekomenduojama jas pašildyti iki 65° kasdien

→milžiniški energijos nuostoliai!

Taigi, kaip galime efektyviai panaudoti šiluminę energiją skirstymo tinkle, 
nepakenkdami savo sveikatai? 

Naudodami esamą šiluminę energiją, bet švarų gėlą vandenį!
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Gėlo vandens punktas

Šildymo saugyklos rezervuaras paprastai pašildo švarų 
gėlą vandenį, naudodamas plokštelinį šilumokaitį

Šildymo kontūras ir gėlas vanduo nesimaišo
→Higeniška ir saugu

Vanduo, naudojamas šildymo kontūrui grįžta į buferinį 
rezervuarą ir panaudojamas pakartotinai 

Rezervuare pakanka 50° temperatūros, kad pasiektų 
čiaupe 45° temperatūrą

Gali tiekti daugiau kaip 40l/min per labai trumpą 
šildymo laiką 

13 pav.: Gėlo vandens punkto su rezervuaro diagrama, 
šaltinis: : Energie Lexikon [10]
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Šiluminė energija gali būti išgauta iš įvairių 
šaltinių, taip pat iš kuro ir atsinaujinančių 
išteklių (saulė, šilumos siurbliai)

Įrenginį lengva pritaikyti esamoje sistemoje, 
kurioje yra saugyklos rezervuaro blokas 

Vanduo visada pašildomas iki reikiamos 
temperatūros

Saugyklos rezervuaro sistemos reikalauja 
sumaišyti karštą ir šaltą vandenį temperatūrai 
suderinti → neefektyvu!

14 pav.: Gėlo vandens punkto su rezervuaro diagrama, šaltinis: : Orkli [11]

Gėlo vandens punktas
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PRIVALUMAI TRŪKUMAI

Maža legionelių rizika

Efektyvi sistema, neperkaitinama

Saugojimo bakas gali būti 
šildomas įvairiais būdais, t.t. Ir 
atsinaujinančia energija!

Veikia ir su žemom 
temperatūrom -
Tobula ŽTCŠT ir saule

Reikalauja mažai vietos

Lengva integruoti į esamas 
sistemas su saugyklos rezervuaru 

Pakartotinis šildymo vandens 
naudojimas

Brangus įrengimas, ypač 
naudojant saulės energiją

Negalima visiškai išvengti 
šilumos nuostolių 

Kreidos ir kalkių formavimasis

Reikalinga pastovi priežiūra

15 pav.: gėlo vandens punktas, šaltinisOventrop GmbH & Co. KG [12]

Gėlo vandens punktas
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Ultrafiltracija

Ultrafiltracija veikia, naudojant membranų rinkinį

Mažiausios filtruojamos dalelės yra 0,02 μm 
dydžio!

Filtrai yra automatiškai skalaujami
→ nereikalinga priežiūra

Ultrafiltracija yra paprasta ir efektyvi dezinfekcijos 
procedūra

Ši sistema gerai veikia žemose temperatūrose

16 pav.: Ultrafiltracijos schema, šaltinis My Water Earth [13]
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Pilotiniai projektai ir dabartinė būklė

Šios technologijos jau yra naudojamos įvairiose BJR vietose, bet turėtų būti integruotos į 
naujas vandens tiekimo ir šildymo sistemas. 

Pvz., Bavarijoje yra įgyvendinta 80 ultrafiltracijos stočių per pastaruosius 10 metų

• Galia kinta intervale nuo 4 iki 300 m3/h

• Jos efektyviai valo ir dezinfekuoja miestų geriamąjį vandenį
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