
STEAM veikla „Pažintis su AB „Panevėžio energija“

HIPOTEZĖ: ar šiluma mūsų namuose atsiranda ir palaikoma savaime.
EIGA: Išvykos į AB „Panevėžio energija“ metu vaikai ieškojo atsakymų į iškilusius klausimus apie

šilumos patekimą į mūsų darželį, namus. Atvykusius vaikus pasitiko inžinierė Daiva, kuri juos palydėjo
pažintinės ekskursijos metu, atsakė apie jiems kilusius klausimus apie šilumą. Vaikus nustebino didžiuliai
kaminai iš kurių rūko balti dūmai. Vieniems dūmai atrodė „stori“, kitiems – „labai ilgi“. Visi uodė dūmų kvapą,
lygino su mašinų kvapu. Inžinierė paaiškino, balti dūmai, švarūs dūmai – tai gerai sureguliuoto kuro degimo
procesas. Apsilankę naujoje elektrinėje vaikai sužinojo, kad ji įjungiama tik esant poreikiui, nes šiuo metu
pabrango gamtinės dujos, kurios suka viduje esančias turbinas. Vaikai susipažino su naujais žodžiais „turbina“,
„energija“. Energija atsiranda „kai greitai bėgi‘. Reikia labai greitai bėgti, kad gautųsi energija- sakė vaikai.
Vaikai klausė kodėl vamzdynai apsukti sidabrine medžiaga. Sužinojo, kad šilumai palaikyti. „Kaip kojinės“
pastebėjo vaikai. Perkaitė lenteles su pažymėtais galios parametrais. Nustebo, kad garų temperatūra siekia
480 °C. Inžinierė palygino, kad jei įvyktų nelaimė, tai žmogaus ranka nuo tokio karščio tiesiog suirtų. Tai
padarė įspūdį. Vaikai domėjosi valdymo mygtukais. Nusprendė, kad raudoną reikia spausti esant avarijai.
Sužinojo, kad visus įrenginius valdo kompiuteriai. Apsilankė kompiuterių valdymo kambaryje, kur ekranuose
matyti visų įrenginių valdymo schemos. Pasirodo, kad didžiulius šildymo katilus prižiūri tik du inžinieriai.



Apsilankę senoje katilinėje vaikai pro specialią angą žiūrėjo į katiluose degančią ugnį. Apsilankę
patalpose, kur besisukantis velenas smulkintą medieną transportuoja į katilus. Vaikai užspaudė nosis, nes
smirdėjo. Tik vienai mergaitei kvapas buvo panašus į citrinų kvapą. Įmonės teritorijoje vaikai matė
didžiules krūvas biokuro. Inžinierė patikslino, kad jo užteks tik trims dienoms kūrenti. Šiltas vanduo iki
pastatų teka požeminiais trąsų vamzdynais. Kad vanduo neatvėstų, vamzdynus reikia izoliuoti, apsaugoti
nuo šalčio. O apie gedimus, įvykusias avarijas galima sužinoti dispečerinėje. Ten apsilankę vaikai
susipažino su inžinieriumi Raimondu. Jis vaikams parodė Panevėžio miesto šilumos tinklų schemą. Vaikai
pagal adresą surado savo gyvenamą vietą.

IŠVADA: vaikai suprato, kaip vamzdynais po žeme šiltas vanduo keliauja iš AB „Panevėžio
energija“ katilinės iki jų namų, net „užlipa“ į 5-ą aukštą ar ten kur reikia. Reikia daug storų ir suraitytų
vamzdžių, didelių katilų vandens šildymui, kad visiems būtų šiltą- padarė išvadą būsimieji inžinieriai.

Mokytoja Janina Urbutienė



Atvykus į AB „Panevėžio energija“





Elektrinės viduje



Apšiltinti vamzdžiai, valdymo mygtukai



Pažvelgs į katilo vidų



Senoji katilinė, biokuro kelionė



Biokuro kvapas nepatiko



Žvilgsnis iš viršaus



Kamino aukštis-100m



Valdymas - kompiuterizuotas



Sužinojom kaip keliauja šiluma ir gavom dovanų
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