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Bendra informacija: atliekinės šilumos panaudojimas Europoje
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Atliekinės šilumos naudojimo potencialas:

Energijos efektyvumo didinimas verslo sektoriuje

CO2e emisijų mažinimo tikslų, nustatytų 2030 ir 2050 metams, pasiekimas

Pirminės energijos taupymas

Atliekinė šiluma gali būti naudojama, siekiant arba pakeisti, arba papildyti šilumos generavimą, naudojant tradicinius metodus 

Šilumos tinklai yra ypatingai tinkami atliekinės šilumos naudojimui

→ gali kombinuoti šilumą, gaunamą iš 
įvairių šaltinių



Atliekinė šiluma / perteklinė šiluma yra generuojama visoje pramonės 
procesų įvairovėje

Šiluma gali būti naudojama patalpų šildymui ir vėsinimui, o taip pat karšto 
vandens ruošimui

Priklausomai nuo proceso, egzistuoja skirtingi temperatūrų lygiai

• Labai žemos temperatūros atveju reikalingas papildomas šildymas (pvz., 
naudojant šilumos siurblį)

Vieninteliai galintys atsirasti nuostoliai yra šilumos perdavimo nuostoliai –
todėl atstumas tarp šilumos šaltinio ir šilumos tinklo yra svarbus atliekinės 
šilumos naudojimo efektyvumui

Finansinės išlaidos yra santykinai mažos lyginant su energetine nauda

Pagrindiniai atliekinės šilumos panaudojimo principai
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Šaltinis Pixabay



TAČIAU: Nepriklausomai nuo potencialo ir aukšto atliekinės šilumos naudojimo efektyvumo, svarbu 
pažymėti, kad …

…atliekinės šilumos negaminimas yra žymiai efektyvesnis nei jos naudojimas.

…visų galimybių analizė, kaip išvengti ar minimizuoti atliekinę šilumą, visada turėtų būti pirmas 
žingsnis!

Todėl svarbu paminėti šiuos atliekinės šilumos panaudojimo analizės etapus :

1. Kaip išvengti atliekinės šilumos

2. Kaip sumažinti atliekinę šilumą, projektuojant efektyvesnius procesus

3. Kaip pakartotinai panaudoti, šilumos paruošimas ir panaudojimas procesuose ir kituose procesuose

4. Šilumos šalinimas arba išleidimas į šilumos tinklą 

Pagrindiniai atliekinės šilumos panaudojimo principai
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1. Atliekinė šiluma išgaunama pvz. 
iš dūmų srauto per šilumokaitį ir 
perduodama į šilumnešį (CŠT tai 
dažniausiai vanduo) 

2. Pramonei gali būti naudojami 
tokie skysčiai kaip terminė alyva, 
garai ar kiti dujiniai skysčiai.

3. Šilumos perdavimas 
transportavimo tinklu į paskirstymo 
tinklą (terminis atskyrimas 
perdavimo punkte) 

4. Šiluma paskirstyta vartotojams. 

Pagrindiniai atliekinės šilumos panaudojimo principai
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1 pav.: Įvairūs atliekinės šilumos integravimo lygiai (Šaltinis: AGFW)



Atliekinei šilumai naudoti reikalinga aiški politinė ir teisinė sistema, nes… 

• …dalyvauja keli skirtingi veikėjai (įmonės, komunalinių paslaugų tiekėjai, tinklo 
operatoriai, vartotojai ir kt.) 

Šie aspektai yra svarbūs veiksmingam ir efektyviam atliekinės šilumos 
panaudojimui Europoje ir nacionaliniu mastu:

• Sukurti tinkamą politinę sistemą, kuri skatintų padidinti atliekinės šilumos panaudojimą Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis

• Nacionalinių atliekinės šilumos registrų kūrimas (pvz., galimų šilumos šaltinių žemėlapių sudarymas)

• Spartesnis šilumos planų rengimas savivaldybių ir regionų lygiu 

• Užtikrinti ir intensyvinti praktinės patirties perdavimą per perdavimo punktus ar finansavimo 
agentūras, arba per energijos vartojimo efektyvumo tinklus 

• klasifikuokite atliekinę šilumą kaip 100% šilumos be CO2e (pvz., svarbu finansavimo galimybėms) 

Svarbus žingsniai atliekinės šilumos panaudojimui Europoje
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Atliekinės šilumos panaudojimo nauda
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Siehe vorherige Folie

Atliekinės šilumos panaudojimas padeda pakeisti įprastas šildymo jėgaines 

Tačiau, atliekinė šiluma atsiranda skirtingose objektuose:

• Pramonės procesuose ir atliekinė šiluma atliekas deginančiose jėgainėse:

→ Svarbūs šaltiniai, bet paprastai didelis atstumas nuo esamų tinklų ir šilumos nuostoliai

• Atliekinė šiluma iš paslaugų sektoriaus:

• generuojamas daug mažesniais kiekiais, paprastai žemesnės temperatūros 

• arti vartojimo taško ir todėl įdomus miestams

2 pav. Iškastinio kuro išstūmimas atliekine šiluma 
(Šaltinis: AGFW) 



Ekologinė nauda

Nėra papildomų emisijų (CO2e, kietųjų dalelių, NOx, kt.)

beveik nenaudojami jokie papildomi ištekliai ir nenaudojama 
papildoma erdvė, nes pramonės įmonė jau egzistuoja 

Atsitiktinių šilumos išmetimų į aplinką sumažinimas

• didžiausias leistinas ežerų ir upių šildymas vis dažniau 
vyksta karštomis vasaromis ir veikia klimato kaitą 

mikroklimato aspektai miestuose → vietinių šilumos sąnaudų mažinimas tampa vis svarbesnis 

Atliekinės šilumos panaudojimo nauda
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Ekonominė nauda

nereikia papildomų pirminių energijos šaltinių, kad atliekinė 
šilumos energija būtų paversta naudinga energija 

Įmonės gali sumažinti savo kuro ir elektros išlaidas

Atliekinės šilumos panaudojimo nauda
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Man sieht die 3 kaum

Mažesnės energijos išlaidos galėtų reikšmingai paveikti gamybos įmonių 
konkurencingumą rinkoje

Mažesnė priklausomybė nuo energijos rinkos (mažesnė nenuspėjamo iškastinio kuro kainų 
padidėjimo rizika) 

Reikalaujama mažiau CO2e sertifikatų, o tai savo ruožtu leidžia sutaupyti 
eksploatacijos išlaidas 



Apibrėžimai susiję su atliekinės šilumos panaudojimu
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- Geothermie rechts ist noch deutsch
- Das „o“ links bei CO2 noch klein 

geschrieben

Esami atliekinės šilumos apibrėžimai vis dar nenuoseklūs ir neapima vienos ar daugiau 
susijusių sričių, susijusių su centralizuotu šilumos tiekimu! 

Dėl šios priežasties AGFW el. V. siūlo tokį apibrėžimą: 

Atliekinė šiluma1:
Šiluma, atsirandanti proceso metu, kurio pagrindinis tikslas yra gaminti produktą arba atlikti 
paslaugą (įskaitant atliekų šalinimą) arba atlikti energijos konversiją, ir kuri turėtų būti pašalinta 
dėl to, kad ji sudaro nenaudojamą šalutinį produktą. 

1Šis apibrėžimas šiuo metu yra išdėstytas AGFW FW 309-1 papildomame puslapyje ir šiuo metu yra publikuojamas.



Diferencijavimas pagal atliekinės šilumos šaltinį
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Potencialiai perspektyvūs atliekinės šilumos šaltiniai priskiriami toliau išvardytoms 
kategorijoms:

Gamyba (pvz., naftos perdirbimo gamyklos, plieno perdirbimas, chemijos pramonė) 

Paslaugos (pvz., kompiuterių centrai, skalbyklos, šaldymo sandėliai ir nuotekų bei vandens išteklių tvarkymas) 

Atliekų šalinimas (pvz., terminis atliekų apdorojimas, medžiagų ciklų uždarymas atskirose įmonėse) 

Energijos konversija (pvz., kondensacinės elektrinės, atliekinių dujų šiluma iš degimo procesų).

Šaltinis: pixabay



Diferencijavimas pagal (naudojamų) temperatūrų lygius
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1https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf

Energetikos ir aplinkos tyrimų instituto temperatūros lygių klasifikacija 1:

atsižvelgiant į jų (panaudojimo) temperatūros lygį, gali būti naudojamos skirtingos technologijos šilumai 
panaudoti ar konvertuoti 

Aukštos temperatūros (> 300 °C):

 Konversija į elektros energiją naudojant Clausius-Rankine arba Stirling procesus

Vidutinės temperatūros (80-300 °C):

 Konversija į elektros energiją naudojant ORC arba Kalina procesus

 Pasyvus šilumos panaudojimas (įmonės viduje, vietoje/greta ar išorėje tiekiant į centralizuoto šilumos
tiekimo tinklą arba mobilaus transportavimo priemonėmis, naudojant šilumos saugyklą)

PASTABA: Techniškai įmanoma generuoti elektros energiją, naudojant aukštos temperatūros atliekinę šilumą. 
Nepaisant to, atliekinės šilumos konversija į elektrą reiškia labai plačią atliekinės šilumos panaudojimo plėtrą, o 
tai, atsižvelgiant į šiandienos žemas elektros energijos kainas, yra komerciškai perspektyvi tik retais atvejais. 

https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf


Diferencijavimas pagal (naudojamų) temperatūrų lygius
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1https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf :

Energetikos ir aplinkos tyrimų instituto temperatūros lygių klasifikacija 1:

atsižvelgiant į jų (panaudojimo) temperatūros lygį, gali būti naudojamos skirtingos technologijos šilumai 
panaudoti ar konvertuoti 

Žemos temperatūros (< 80 °C):

 Proporcingas vidaus ar vietos / gretimų patalpų šildymo ir karšto vandens poreikių padengimas

 Šildymo vandens pašildymas šilumos tinkle (išorinis)

 Aktyvus šilumos panaudojimas naudojant elektrinius / šiluminius šilumos siurblius arba šilumos neproporcingumus (vietoje / greta
ar išorėje (žr. Aukščiau))

 Šiluminiai šilumos siurbliai veikia, naudojant integruotą proceso šilumą, esant aukštai temperatūrai arba naudojant atskirą kuro
deginimo sistemą (šilumos synproporcionavimas). […]

 Vėsinimas (vidiniams ar vietiniams / gretimiems vartotojams)

 Pasyvus šilumos panaudojimas šaltuose (mažai eksploatuojamuose) šilumos tinkluose:

 Siekiant padidinti kiekvienu atveju reikalingą naudojamą temperatūros lygį, atskirose buitinėse šilumos punktuose įrengiami
integruoti šilumos siurbliai.

https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Schlussbericht_EnEffW%C3%A4rme-NENIA.pdf


Atliekinės šilumos šaltinių kokybė
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Šie parametrai yra svarbūs vertinant atliekinės šilumos šaltinio potencialą / „kokybę“: 

Atliekinės šilumos šilumnešio fizinė būsena

Temperatūros lygis

Chronologinė šilumos laidumo eiga (lyginant su atliekinės šilumos srauto standartine temperatūra, kai 
šiluma išsisklaidys) 

• Jei tai nežinoma, galima naudoti turimą šilumos kiekį / laiko vienetą ir/arba, mažiausią ir (arba) maksimalų 
šilumos kiekį, jei tai taikytina. 

• Reikėtų atsižvelgti į įmonės atostogas, darbo nutraukimą dėl kapitalinio remonto ar darbo pamainomis ir 
pan. 

Cheminė sudėtis, pašalinės medžiagos, sektorius / procesas ir kt. 



Potencialūs tinklai taip pat turi turėti konkrečias charakteristikas:

tinkamas atliekinei šilumai panaudoti tokiai paskirčiai kaip 
patalpų šildymas ar buitinio karšto vandens ruošimas? 
(Šilumos poreikis / individualūs apkrovos profiliai / 
vartotojų elgsena ir kt.) 

būtina tiekimo temperatūros analizė 

reikalingo tinklo darbinio slėgio vertinimas

atstumas iki atliekinės šilumos šaltinio (dėl šilumos nuostolių) 

Įdomus galėtų būti lygiagretus gretimų ar šalia esančių pramonės įrenginių tiekimas su vėsinimu 

Šilumos tinklų kokybė
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Potencialių paskirstomų šilumos tinklųpavyzdys. 
Šaltinis: AGFW



Papildomi atliekinės šilumos šaltiniai
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3 pav.: Prieinamas šilumos perteklius iš 3982 EU28 miestų nuotekų 
valymo įrenginių, esančių 2 km atstumu nuo miestų centralizuoto 
šilumos tiekimo teritorijų (Šaltinis : Persson U, Averfalk H. [1]

Be pagrindinių šilumos šaltinių, kurie paprastai naudojami atliekinei 
šilumai išnaudoti, yra ir kitų būdų, leidžiančių efektyviai naudoti 
šilumos perteklių 

Miestų nuotekų valymo įrenginiai, esantys 2 km atstumu nuo 
miesto centralizuoto šilumos tiekimo rajonų arba toliau nuo jų (žr. 4 
pav.) 

→galimybė miesto teritorijoms ateityje efektyviau naudoti žemos 
temperatūros šilumos šaltinius 

→ Maždaug 1,2 EJ (arba 340 TWh) per metus įmanoma 
susigrąžinti iš: 

Duomenų centrų

Metro stočių

Paslaugų sektoriaus pastatų

Ir nuotėkų valymo įrenginių



Papildomi atliekinės šilumos šaltiniai – naudojantys nuotekas
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4 pav.: Nuotėkų tvarkymo jėgainės išeinančios temperatūrinės kreivės iliustracija  kombinuotame nuotekų surinkime [Šaltinis: Stadtwerke Lemgo]

Nuotekų valymo įrenginiuose išvalyto 
nuotekų vandens liekamoji šiluma 
naudojama kaip šilumos šaltinis 

Metinė pastovi temperatūra, viršijanti 10 
laipsnių (reikalingas papildomas šildymas, 
pvz., naudojant šilumos siurblį) 

Svarbu išvalyto nuotekų vandens kokybė

• pvz. geležies fosfato nuosėdos ant 
šilumokaičio 

• Reikalingos filtrų sistemos arba specialūs 
valymo procesai (pvz., plokšteliniai 
šilumokaičiai yra netinkami) 



išsamūs duomenys šiuo metu nėra sistemingai renkami (nei Europoje, nei atskirose ES 
valstybėse narėse) 

Kiekviename regione egzistuojantį tikslų šilumos panaudojimo potencialą 
centralizuotose ir vietinėse šildymo sistemose dažnai sunku įvertinti 

Duomenys būtų nepaprastai svarbūs arba būtų daug potencialiai svarbių dalyvių (įmonės, 
miestų planuotojai, savivaldybės, komunalinių paslaugų įmonės ir kt.) 

Atliekinės šilumos šaltiniai žemoje temperatūroje, kurių yra daug ir kurie dėl savo didelių 
srautų kiekių taip pat turi didelį energijos kiekį, dažnai neįtraukiami. 

Duomenų tvarkymas susijęs su atliekinės šilumos naudojimu
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Duomenų tvarkymas susijęs su atliekinės šilumos naudojimu
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Pasiūlymas išplėsti sistemingą duomenų rinkimo programą: 

Turėtų būti privaloma registruoti atliekinės šilumos panaudojimo potencialą 

Įtraukimas kaip nuolatinio kriterijaus į atitinkamas sertifikavimo sistemas (LST EN ISO 50001, EMAS) 

Įpareigojimas sertifikuotoms įmonėms nuolat skelbti suvestinius duomenis: 

Reguliariai registruojamų duomenų naudojimas ir tolesnis plėtojimas kaip… 

• … šilumos kiekis, vidutinė svertinė temperatūra pagal kiekį, galia arba darbo valandos, apkrovos 
profilis

• ... papildomai registruojami dideli, difuziniai šaltiniai ir atliekinė šiluma, kuri nėra atliekinių dujų srautų 
dalis 

• ... didelio masto produktų srautų vėsinimo registravimas 



PAVYZDYS: Duomenų apie atliekinės šilumos potencialą/šaltinius 
surinkimas Vienoje
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5 pav.: Pavyzdinis šilumos registras atliekinės šilumos potencialui Vienos mieste nustatyti [2]



Kainos, potencialas ir kliūtys
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Bendros kliūtys:

kuo aukštesnė temperatūra, tuo dažniau, reguliariau ir numatomiau gaunama šiluma, tuo efektyviau 
ją gali naudoti šilumos tiekimo įmonės 

Atliekinė šiluma atsiranda esant skirtingiems temperatūros lygiams, skirtingiems dažniams ir 
skirtingiems tęstinumo laipsniams (→ skirtingos šilumos šaltinio savybės)

kuo mažesnis atliekinės šilumos kiekis ir kuo nereguliariau bei mažiau nuspėjamai ji atsiras, tuo 
didesnė šilumos saugyklų ir tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių būtinybė.



Kainos, potencialas ir kliūtys
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Kliūtys šilumos partnerystėms:

Atliekinės šilumos projektai paprastai turi…

• …ilgą planavimo laiką dėl daugybės techninių, teisinių ir sutarčių klausimų 

• … CŠT įmonių verslo modeliai paprastai tęsiasi nuo 10 iki 20 metų dėl didelio masto investicijų į CŠT 
infrastruktūrą su ilgu amortizacijos laiku 

Palyginimui:

pramonės įmonės paprastai tikisi žymiai trumpesnių investavimo ciklų, o tai reiškia ...

• … nauji sprendimai dėl vietos paprastai gali būti priimami per trumpą laiką 

• … tokios partnerystės gali sukelti konfliktų arba padidėjusio neapibrėžtumo centralizuoto šilumos 
tiekėjų atveju 



Kainos, potencialas ir kliūtys
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Galimi ilgalaikių šilumos partnerysčių ir kliūčių mažinimo sprendimai: 

Sukurti finansines paskatas abiem pusėms (šilumos šaltiniams ir šilumos tinklams) 

Paskatos galėtų sumažinti išlaidas ir projekto riziką, tenkančią susijusioms įmonėms 

CO2e emisijų apmokestinimas yra galimybė, kuri vienodai paveiks tiek partnerius, tiek 
konkurentus

Toliaregiškas politinis požiūris į atliekinės šilumos panaudojimo galimybes 

→Aiški politinė sistema abiem pusėms suteiktų planavimo ir investicijų saugumą! 



Išlaidos, susijusios su atliekinės šilumos naudojimu
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(Žiūr. 1-4 punktus 
paveikslėlyje)

1. Gamybos išlaidos (su
CAPEX, OPEX)

2. Naudingos šilumos 
išlaidos (atliekinės 
šilumos šaltinis)

3. Naudingos šilumos 
išlaidos (šilumos tinklas)

4. Kaina galutiniam 
vartotojui

6 pav.: Atliekinės šilumos panaudojimo sistema (Šaltinis: AGFW)



Mäntsälän Sähkö, Suomija: https://www.nivos.fi/en/recovery-of-waste-heat-launched

Turku, Suomija: https://www.turku.fi/en/carbon-neutral-turku/climate-actions

Gelsenkirchen, Vokietija: https://www.uniper.energy/news/industrial-waste-heat-for-the-district-
heating-supply/

Interreg European project CE-HEAT: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-
HEAT.html

Dabartiniai atliekinės šilumos projektai Europoje ir tolesnė 
informacija
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Šaltinis: pixabay
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html
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[3] City ofVienna. www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/abwaerme
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