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Rekonstruotos
pagrindinës
magistralës

Ðio projekto tikslas – didinti
centralizuoto ðilumos tiekimo
sistemos patikimumà, saugumà
ir efektyvumà Birðtono mieste,
modernizuojant susidëvëjusias
ðilumos tiekimo trasas. UAB
„Birðtono ðiluma“ direktoriaus
Alberto Kandroto teigimu,
bûtinybæ vykdyti toká projektà
padiktavo gyvenimo realybë.
Tai – Lietuvoje brangstantys
energetiniai resursai, nuolat
auganèios dujø ir biokuro
kainos, patiriami nemaþi
ðilumos perdavimo nuostoliai
UAB „Birðtono ðiluma“
ðilumos tiekimo tinkluose ir
galimø avariniø situacijø

grësmë. Mat dauguma Birðtone
eksploatuojamø ðilumos trasø
buvo paklotos naudojant senas
„tarybines“ technologijas. Apie
17,90 proc. vamzdynø pakloti
1971 – 1980 m., 64,46 proc. –
1981 – 1990 m., 11,60 proc. –
1991 – 2010 m. ir tik 6,04 proc.
nutiesti po 2000 metø.

Taigi dauguma ðilumos tiekimo
vamzdynø buvo eksploatuojami
daugiau kaip 20 metø ir
smarkiai susidëvëjæ. Jø bûklë
buvo bloga, todël, kaip sako
bendrovës vadovas, daug lëðø ir
laiko tekdavo skirti gedimø
ðalinimui bei hidrauliniø
bandymø metu korozijos

paþeistø sutrûkusiø vamzdynø
remontui.

Ðiuo metu daugiau kaip 1414490
litø kainavusio projekto
ágyvendinimo darbai jau eina á
pabaigà. Projektas
ágyvendinamas pagal
Ekonomikos augimo veiksmø
programos priemonæ „Ðilumos
tiekimo sistemos
modernizavimas ir plëtra“ ir ið
dalies finansuojamas Europos
regioninës plëtros fondo
lëðomis. Europos Sàjungos
struktûriniø fondø parama
projektui siekia iki 50 proc.
tinkamø finansuoti iðlaidø.
„Birðtono ðilumos“ specialistø
skaièiavimais, investicijos tikrai
atsipirks.

Kaip teigia bendrovës direk-
torius Albertas Kandrotas, ðio
modernizacijos projekto
ágyvendinimas padës ne tik
sumaþinti ðilumos nuostolius
pakeistose ðilumos trasose ir
padidins ðilumos tiekimo
efektyvumà, bet ir uþtikrins
patikimà ðilumos tiekimà
Birðtone net ir avarijos ðilumos
tiekimo trasose atveju.

Rekonstrukcijos metu seni
ðilumos tiekimo vamzdynai,

kurie buvo pakloti
gelþbetoniniuose kanaluose, o
patys vamzdþiai izoliuoti stiklo
vata, dabar pakeisti á naujus
vamzdynus su Europos
standartus atitinkanèia
ðilumine izoliacija, paklojant
juos bekanaliu bûdu. Taip
pakloti vamzdynai yra
hermetiðki, sandarûs, nebijo
drëgmës. Ágyvendinant projektà
buvo perklota per 1 km trasø, o
ið viso Birðtone jau
rekonstruota apie 2 km
pagrindiniø magistraliniø tinklø
vamzdynø.

Be to, keièiant tinklus buvo
demontuotos senos ðilumos
tinklø kameros, sumontuota
nauja armatûra, leidþianti
patikimai atjungti atskiras
tinklø atðakas nuo ðilumos
tiekimo tinklø. Visuose
naujuose ðilumos vamzdynuose
yra sumontuota paþeidimø
sekimo sistema. Jos pagalba
galima aptikti bet kokià
drëgmæ, atsiradusià vamzdþio
izoliacijoje, bei surasti apy-
tikslià vamzdyno gedimo vietà.
Taip pat, vykdant ðá projektà,
árengta ðilumos trasø slëgio
kontrolës sistema. Penkiuose

kontroliniuose taðkuose
sumontuota áranga, kuri
matuoja slëgá, fiksuoja
avarines, kritines slëgio
reikðmes bei signalizuoja apie
ðilumos tinklø gedimus
atskirose atðakose. Ði sistema
per dalá sekundës sureaguoja á
termofikacinio vandens
nutekëjimà arba avarijà
konkreèioje atðakoje bei
perduoda informacijà á
katilinëje árengtà kompiuterá ir
mobiløjá telefonà SMS þinute,
kurie garsiniu ir vaizdiniu
signalu áspëja darbuotojus apie
ypatingà ávyká arba avarijà.

Projektas „UAB „Birðtono
ðiluma“ centralizuoto ðilumos
tiekimo tinklø atnaujinimas“
ágyvendintas, kaip ir buvo
planuota, per 11 mënesiø. Ðiuo
metu jau baigiama tvarkyti
gerbûvis, aplinka. Ði ðilumos
tinklø modernizacija – tai dalis
kryptingos UAB „Birðtono
ðiluma“ veiklos, siekiant didinti
ámonës darbo efektyvumà. Ðio
ir kitø projektø ágyvendinimas
leidþia ne tik patikimai tiekti
ðilumà centralizuotos ðilumos
vartotojams, bet ir ðilumos
kainà Birðtone iðlaikyti
maþesnæ nei daugumoje ðalies
miestø ir rajonø.

Praëjusiø metø pradþioje Lietuvos verslo paramos agen-
tûra, Ûkio ministerija ir UAB „Birðtono ðiluma“ pasiraðë
finansavimo ir administravimo triðalæ Paramos teikimo
sutartá „UAB „Birðtono ðiluma“ centralizuoto ðilumos
tiekimo tinklø atnaujinimas“ Nr. VD2-4.2-ÛM-02-K-01-020.


