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TEMPERATŪROS, SLĖGIO IR VANDENS KOKYBĖS PARAMETRAI NEPRIKLAUSOMAM ŠILUMOS GAMINTOJUI 

(NŠG-8) UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ (JOČIONIŲ G. 13) PRISIJUNGIMO TAŠKE 
 
Instaliuota galia – 70,0 MW (atliekų deginimo įrenginys) 
 

ŠILDYMO SEZONO METU 
Temperatūrinis grafikas4: 

Tl.o. T11 T22 Gtv3 Tl.o. T11 T22 Gtv3 

°C °C °C m3/h °C °C °C m3/h 

10 70 50 3009 -8 93 50 1400 

9 70 49 2866 -9 93 50 1400 

8 70 48 2736 -10 97 51 1308 

7 70 47 2617 -11 97 52 1338 

6 70 47 2617 -12 100 52 1254 

5 70 46 2508 -13 100 53 1281 

4 72 45 2229 -14 106 53 1136 

3 72 44 2150 -15 106 54 1157 

2 72 44 2150 -16 109 55 1115 

1 75 44 1942 -17 109 55 1115 

0 77 45 1881 -18 113 56 1056 

-1 77 45 1881 -19 113 56 1056 

-2 82 46 1672 -20 115 57 1038 

-3 82 47 1720 -21 115 58 1056 

-4 85 47 1584 -22 115 58 1056 

-5 85 48 1627 -23 115 59 1075 

-6 89 48 1468 -24 115 59 1075 

-7 89 49 1505 -25 115 60 1094 
 

1Pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (toliau - EETET) p.793 termofikacinio vandens 

tiekimo temperatūros (T1) leistini nuokrypiai ne didesni kaip ±5 ºC. Išlaikomos tiekimo temperatūros 

nustatymas vykdomas pagal dispečerio nurodymą. 
2Grįžtamos temperatūros (orientacinės). Priklauso nuo šilumos punktų darbo. 

Esant perdavimo tinklo šilumos tiekimo schemos ribojimui kelti grįžtamą slėgį E-2 kolektoriuje (tiekiant 

grįžtamą srautą į NŠG-8), trūkstamas srautas VKJ šilumai supirkti, tiekiamas po E-2 turbo generatoriaus 

kondensatorių, didinant grįžtamą temperatūrą.  
3Termofikacinio vandens srautas skaičiuotas maksimaliai galiai 70,0 MW  

 

Termofikacinio vandens slėgio diapazonai prisijungimo taške 

PARAMETRAS 
Darbinis slėgis* 

nuo iki 

Tiekimo slėgis P1 bar 4,0 15,0 

Grįžtamas slėgis P2 bar 3,0 7,0 

*Darbinio slėgio pokyčiai priklauso nuo tinklo vandens srauto perdavimo tinklo magistralėje. 

*Kintant vandens srautui, slėgio kitimas prisijungimo taške neturi viršyti: tiekimo ±5%, grįžtamo ±0,5 bar. 

 
NE ŠILDYMO SEZONO METU 

Temperatūrinis grafikas4: 
T1¹ T2² Gtv³ 

70 45 2400  
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1Pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (toliau - EETET) p.793 termofikacinio vandens 

tiekimo temperatūros (T1) leistini nuokrypiai ne didesni kaip ±5 ºC. 
2Grįžtama temperatūra (orientacinė). Priklauso nuo šilumos punktų darbo. 

Esant perdavimo tinklo šilumos tiekimo schemos ribojimui kelti grįžtamą slėgį E-2 kolektoriuje (tiekiant 

grįžtamą srautą į NŠG-8), trūkstamas srautas VKJ šilumai supirkti, tiekiamas po E-2 turbo generatoriaus 

kondensatorių, didinant grįžtamą temperatūrą.  
3Termofikacinio vandens srautas skaičiuotas maksimaliai galiai 70,0 MW. 
4 Išlaikomos tiekimo temperatūros nustatymas vykdomas pagal dispečerio nurodymą. 

 

Termofikacinio vandens slėgio diapazonai prisijungimo taške: 

PARAMETRAS 
Darbinis slėgis* 

nuo iki 

Tiekimo slėgis P1 bar 4,0 15,0 

Grįžtamas slėgis P2 bar 3,0 7,0 

*Darbinio slėgio pokyčiai priklauso nuo tinklo vandens srauto perdavimo tinklo magistralėje. 

*Kintant vandens srautui, slėgio kitimas prisijungimo taške neturi viršyti: tiekimo ±5%, grįžtamo ±0,5 bar. 

Šilumos tinklų vandens kokybiniai rodikliai (norma, ne daugiau kaip) 
O2, CO2, pH Šarmingumas 

(f-f/bendras) 
Bendras 
kietumas 

Karbonatinis 
indeksas 

Suspenduotos 
medžiagos 

Naftos 
produktai 

Geležis 

mg/l mg/l  mg-ekv/l mg-ekv/l (mg-ekv/l)2 mg/l mg/l mg/l 

0,02 neturi būti 9,0-9,8 0,2/1,5 0,4 0,5 5,0 1,0 0,5 

 

Šilumos tinklų papildymo vandens kokybiniai rodikliai (norma, ne daugiau kaip) 
O2, CO2, pH Šarmingumas      

(f-f/bendras) 
Bendras 
kietumas 

Karbonat
-inis 

indeksas 

Suspenduot
-os 

medžiagos 

Naftos 
produk

-tai 

Geležis El. 
laidumas 

Chloridai Sulfatai 

mg/l mg/l  mg-ekv/l mg-ekv/l 
(mg-

ekv/l)2 
mg/l mg/l mg/l µS/cm mg/l mg/l 

0,05 neturi 
būti 

9,0-
9,8 

kontrolei/1,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 100 25 40 

 
 
Technologinių apsaugų ir signalizacijos nustatymų lentelė 

Eil. 
Nr. 

Signalo šaltinis 
Kontroliuojamo 

parametro ar 
būklės pavadinimas 

Žemutinė avarinė 
riba prieš. ŽAR 

Žemutinė 
įspėjamoji riba 

prieš. ŽĮR 

Viršutinė įspėjamoji 
riba po. VĮR 

Viršutinė avarinė 
riba po. VAR 

VKJ tinklo siurblių apsaugos, blokuotės/ribotuvai 

1 

V50NDC10,20, 
30,40AP001 

DH vanduo 
0,5bar 

(įsiurbime) 

3,5 
(įsiurbime) 

22 
(slėgime) 

- 

• Valdymo logikoje yra įdiegti siurblių greičio ribojimai.   
1. Aukštas slėgis prisijungimo taške 31b/32b =15,5bar(operatoriaus keičiamas) 
Pasiekus šią reikšmę stabdomas variklio dažnio kėlimas o slėgiui toliau augant variklio dažnis mažinamas siekiant neviršyti 15,5bar. 
2. Aukštas slėgis po siurblio =22bar(Nekeičiamas)        
 Pasiekus šią reikšmę stabdomas variklio dažnio kėlimas o slėgiui toliau augant variklio dažnis mažinamas siekiant neviršyti 22bar. 
3. ŠT temperatūros nuokrypio nuo užduoties +/-30C (operatoriaus keičiamas). Aktyvi dirbant galios arba temperatūros palaikymo su 
siurbliais rėžimu. PID reguliatorius 
Pasiekus viršutinę ribą +50C didinamas variklio dažnis siekiant išlaikyti užduotą temperatūrą. 
Pasiekus žemutinę ribą -50C mažinimas variklio dažnis siekiant išlaikyti užduotą temperatūrą. 
4. Esant ŠT temperatūros nuokrypiui nuo užduoties +30C (operatoriaus keičiamas) pradedama atsidarinėti ŠT reguliatorius į aušinimo 
glikoliu sistemą, kad išlaikytų užduotą temperatūrą. 
• Galimi siurblio darbo rėžimai:  
Srauto. Rampa +/-40 m3/min 
Galios. Rampa +/-20 MW/h 
Slėgio. Rampa 0,05 bar/min 
Temperatūros. Rampa +/-12 0C/h 
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VKJ šilumos tinklų papildymo siurblių nustatymai 

Eil. 
Nr. 

Signalo šaltinis 
Kontroliuojamo 

parametro ar 
būklės pavadinimas 

Žemutinė avarinė 
riba prieš. ŽAR 

Žemutinė 
įspėjamoji riba 

prieš. ŽĮR 

Viršutinė įspėjamoji 
riba po. VĮR 

Viršutinė avarinė 
riba po. VAR 

2 

V50NDJ10AP001,00
2 

DH pap. vanduo 
0,3bar 

(įsiurbime) 
- 

7bar 
(slėgime) 

- 

Pastaba. VKJ pap. siurblių (su dažnio keitikliu) veikimo logika:  
- automatinis pasileidimas slėgiui (V50NDB10CP001) matavimo kameroje nukritus žemiau 2,5 bar (operatoriaus keičiamas).  
- Siurblys stabdomas pasiekus 3.2bar (operatoriaus keičiamas). 
• Galimi siurblio darbo rėžimai:  
- Srauto palaikymo. 
- Slėgio palaikymo. 
Vandens numetimas į VKJ baką:  
- grįžtamoje linijoje pakilus slėgiui (pagal daviklį V50NDB50CP001) daugiau negu 7bar, automatiškai atsidaro reguliatorius 
V50NDK10AA401 ir perteklinis vanduo numetamas į baką V50NDE10BB001.  
- Sumažėjus slėgiui (pagal daviklį V50NDB50CP001) iki 6,5bar vožtuvas užsidaro. 

3 

V50NDJ10AP003 
(avarinis) 

DH pap. vanduo 0,3bar (įsiurbime) - 
8bar 

(slėgime) 

- 

• Siurblys yra be dažnio keitiklio ir leidžiamas/stabdomas operatoriaus rankiniu būdu.  
• Darbo rėžimai. 
Srauto palaikymas su reguliatoriumi V50NDJ40AA401. 

 
 
 

Tinklo valdymo skyriaus vadovas  Vilius Šerėnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parengė 
TVS vadovaujantis specialistas   
Audrūnas Norušis 


