
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam skirtas šis seminaras?  

 Miestų šilumos tiekimo įmonių specialistams; 

 Šilumos punktus projektuojantiems ir montuojantiems specialistams. 

  

Šių praktinių mokymų metu dalyviai, programinės įrangos pagalba, mokinsis kaip analizuoti ir 
optimizuoti šilumos tiekimo tinklus, darbo režimus, tinklų valdymą, siekiant sumažinti 
eksploatacines sąnaudas. 

Mokymai susideda iš teorinės dalies apie hidraulinių sistemų modeliavimą, energetinį efektyvumą, 
šilumos punktų technines charakteristikas, optimalų tinklo valdymą ir praktinės dalies - 
sprendžiami realūs uždaviniai su programa EA-PSM Hydraulic. Kiekvienas dalyvis, padedamas 
lektoriaus, atliks skaičiavimus ir praktines užduotis. 

Modeliuokite hidraulinius tinklus su programa EA-PSM Hydraulic! 

Data: 2018 gruodžio 6 ir gruodžio 13 d. 

Registracijos pabaiga: 2018 lapkričio 29 d. 

Kaina: 490 EUR, plius PVM. Užsiregistravus ir sumokėjus iki 2018 
lapkričio 15 dienos, taikoma 15% nuolaida. 

Vieta: K. Baršausko g. 59 Kaunas. 

Optimalus šilumos tinklų valdymas vykstant 
miestų kvartalų renovacijai 



 

 

Mokymų programa: 

 

Mokymų trukmė 2 dienos (16 val.) 

 Uždarų hidraulinių sistemų tipiniai uždaviniai: 
 Skaičiuojami slėgio nuostoliai vykdant šilumos tinklų darbo optimizavimą; 

 Normatyviniai ir eksploataciniai šilumos tinklų nuostolių skaičiavimai; 

 Modeliuojami avarinių situacijų hidrauliniai skaičiavimai; 

 Termofikacinio vandens temperatūros skaičiavimai charakteringuose taškuose; 

 Darbo režimų skaičiavimai, kurie įvertina šilumos poreikį; 

 Šilumos tiekimo schemos modeliavimas vertinant kelių šilumos šaltinių, termofikacinių siurblinių 

darbą lygiagrečioje schemoje viename tinkle. 

 Šilumos nuostolių trasose įvertinimas; 

 Kvartalinės renovacijos įtaka centralizuoto šilumos tiekimo tinklo darbo režimams: 

 Geriausio hidraulinio režimo įvertinimas; 

 Geriausio šiluminio režimo įvertinimas; 

 Veiksnių, ribojančių geriausius hidraulinius ir šiluminius režimus nustatymas ir investicijų 

apimties įvertinimas; 

 Šilumos punktų techninių charakteristikų įvertinimas; 

 Išduodamų techninių sąlygų šilumos punktams įvertinimas; 

 Techninės sąlygos, būtinos tinklui pereiti prie žemos temperatūros darbo režimų. 

 Energetinio efektyvumo didinimas modeliuojant tinklą su programine įranga. 

 Daugiapakopių hidraulinių sistemų optimizavimas.  

 Praktinių uždavinių sprendimas. 

  
Ką išmoksite? 

 Modeliuoti hidraulinį tinką bei apskaičiuoti hidraulinius tinklo nuostolius. 

 Modeliuoti šiluminius režimus, bei apskaičiuoti tinklo šilumos nuostolius trasose. 

 Modeliuoti tinklo režimus su daugeliu šilumos vartotojų. 

 Modeliuoti tinklo režimus su daugeliu šilumos gamintojų. 

 Parinkti optimalų vamzdžio diametrą, siurblių charakteristikas ir asinchroninį variklį. 
Įrenginys parenkamas siekiant sumažinti energijos suvartojimą visais darbo režimais.  

 Išvengti perteklinių investicijų į pernelyg didelės galios įrangą. 

 Įvertinti srauto reguliavimą dažnio keitikliais bei parinkti labiausiai efektyvų sprendimą. 

 Parinkti optimalaus diametro vamzdžius ir sumažinti fluido hidraulinius nuostolius jau 
įrengtose arba naujai projektuojamose sistemose. 

 Įvertinti vietinius hidraulinius nuostolius. 

 Įvertinti nuostolius šilumos trasose. 

 Įvertinti šilumos punkto keliamus techninius reikalavimus. 

 Įvertinti reikalingas technines priemones, šilumos tinklui pereiti į žemos temperatūros 
režimą. 



 

 

 

EA-PSM Hydraulic funkcijos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Susisiekite: 
UAB Energy Advice 
Projektų vadovė 
Gintarė Šiožinienė 
gintare.sioziniene@energyadvice.lt 
Mob. Tel. +37063516380 

Papildoma informacija: 

 Mokymų metu dalyviai turės galimybę spręsti savo uždavinius arba bus pateikiami pavyzdžiai 
atitinkantys auditorijos atliekamo darbo pobūdį. 

 Dalyviai vaišinami kava, arbata, užkandžiais, pietumis. 

 Išsamiau apie programą EA-PSM Hydraulic http://www.energyadvice.lt/ea-psm-hydraulic/  


