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Biomasės kogeneracinė jėgainė 
alytiškiams turėtų atpiginti šilumą 

Vakar prancūzų kompanijos „Dalkia" antrinės įmo- 
nės „Litesko" filiale „Alytaus energija" oficialiai ati- 
daryta biomasės kogeneracinė jėgainė. Ji pagal ga- 
lingumą bus antroji Lietuvoje, nusileidžianti tik to- 
kiai pat jėgainei, veikiančiai kompanijai „Dalkia" pri- 
klausančioje „Vilniaus energijoje". 

 1 
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Biomasės kogeneracinė jėgainė 
alytiškiams turėtų atpiginti šilumą 

Alma MOSTE1KA1TE 

Kainavo daugiau 
kaip 86 mln. litų 

Kaip biomasės kogeneracinės jė- 
gainės atidaryme sakė kompanijos 
„Dalkia Eastem Europe" valdybos 
pirmininkas ir prezidentas Jeanas 

Sacreste, pagaliau Alytus prisijun- 
gė prie miestų, kurie turi galimy- 
bę naudoti biokurą. Jėgainės įren- 
gimas atsiėjo daugiau kaip 86 mln. 
litų, iš kurių europinė parama — 

per 13 mln. litų. Kitos lėšos — 

prancūzų kompanijos „Dalkia", ją 
valdančios kitos prancūzų kompa- 
nijos „Veolia environnement" ir 
paskolos pinigai. 

J. Sacreste teigimu, šios jėgainės 

įrengimas yra naudingas alytiš- 
kiams, nes biokuro kaina yra treč- 
dalis gamtinių dujų kainos. Kad 
biokuras tris kartus pigesnis už 
gamtines dujas, patvirtino ir jėgai- 
nės atidaryme dalyvavęs Seimo Ap- 
linkos apsaugos komiteto pirmi- 
ninkas Jonas Šimėnas. Jis vylėsi, 
kad alytiškiai supras jėgainės svar- 

Jėgainėje sumontuotas 20,2 me- 
gavato galios biokuro garo kati- 
las ir daugiau kaip 5 megavatų ga- 
lingumo kondensacinis ekonomai- 
zeris, kuris perima šilumą iš dū- 
mų ir perduoda vandeniui šildyti. 
Čia gaminamos žaliosios elektros 
galia sudaro daugiau nei 5 mega- 
vatus. 

Kaip pranešė „Litesko", jėgainėje 
pradėjus šilumą ir elektrą gaminti 
iš biokuro, Alytuje 44 proc. bus su- 
mažinti šiltnamio efektą sukelian- 
čių dujų, anglies dioksido, išmeti- 
mai į aplinką. 

Jėgainę dvejus metus rengė Kau- 
no bendrovė „Axis Industries". Jos 
generalinis direktorius Remigijus 
Baltrušaitis „Alytaus energijos" di- 
rektoriui Vytautui Čeponiui elek- 
trinės atidarymo proga įteikė sim- 
bolinį iš metalo ir akmens paga- 
mintą jos įžiebimo degtuką. 

Naujas įrenginys „Alytaus ener- 
gijoje" išbandytas pernai rudenį, 
o visiškai pradėjo veikti šiemet ko- 
vą. 
Kilovatvalandė turėtų 
atpigti 2 centais 

Jėgainės atidaryme dalyvavusi 
Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje 

Jėgainės viduje. 
Maryse Berniau įvardijo tris prie- 
žastis, dėl ko naudojamas bioku- 
ras arba susmulkintos medienos at- 
liekos. Pirma — siekiama suma- 
žinti šilumos kainą. Antra — ma- 

žinti aplinkos užterštumą ir trečia 
— prisidėti prie energetinės pri- 

Biokuras keliauja į jėgainę. 

klausomybės sumažinimo. 
„Litesko" filialo „Alytaus ener- 

gija" direktorius V.Čeponis jau va- 
kar suskaičiavo, kad šilumos kilo- 
vatvalandė ateinantį šildymo sezo- 
ną turėtų atpigti 2 centais. Dabar 
ji kainuoja apie 32 centus. 

„Vasarą karštam vandeniui šil- 
dyti bus naudojamas tik biokuras, 

o per metus iš veikiančios jėgai- 
nės šilumos energijos bus gauna- 
ma apie aštuoniolika procentų", — 

pabrėžė V.Čeponis. 
Per metus bus sunaudojama maž- 

daug 70 tūkst. tonų biokuro. Dėl 
jo tiekimo sudaryta penkerių me- 
tų sutartis su Vilniaus bendrove 
„Bionovus". 

Fausto AUGUSTINO nuotr. 
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