
Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“
integracija į Lietuvos ir Mažeikių miesto
energetikos sistemą
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Baltijos šalių elektros energetinės sistemos

Ø Naftos perdirbimo produktų gamykla
• Vamzdynai
• Terminalas
• Elektrinė
• Didmeninė prekyba naftos produktais

• Prekybos namai Latvijoje ir Estijoje,
atstovybė Ukrainoje

• Degalinių tinklas Lietuvoje
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330kV elektros perdavimo tinklas
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„ORLEN Lietuva“

• 1980 m. – pradėti eksploatuoti
pirmieji naftos perdirbimo įrenginiai.

• 1999 m. – pirmoji AB „Mažeikių
nafta“ privatizacija.

• 2006 m. gruodis – sėkmingai baigtas
„Mažeikių naftos“ akcijų pirkimo-
pardavimo sandoris. PKN ORLEN
įsigijo 84,36 proc. Bendrovės akcijų.

• 2009 m. rugsėjo 1 d. – akcinė
bendrovė „Mažeikių nafta“ pakeitė
pavadinimą ir tapo akcine bendrove
„ORLEN Lietuva“.

Istorija

• Bendrovė yra Rytų ir
Centrinės Europos
naftos perdirbimo
sektoriaus lyderio –
Lenkijos naftos
koncerno PKN ORLEN
S.A. grupės narė.

• PKN ORLEN S.A. valdo
100 proc. akcinės
bendrovės „ORLEN
Lietuva“ akcijų.

Akcininkai
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- 2010-01-01 sustabdytas paskutinis Ignalinos AE reaktorius;
- šiuo metu didžioji dalis elektros energijos Lietuvoje gaminama iš
iškastinio kuro;
- Lietuva turi tik vieną gamtinių dujų tiekimo šaltinį;
- nuo 2010-01-01 Lietuvoje elektros kainą formuoja Birža,

- Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) yra ne tik
elektros energijos gamintojas, bet ir didžiausias jos vartotojas
Lietuvoje;

- iki 2015-12-31 Bendrovės šiluminei elektrinei galioja 1700mg/nm3

išimtis SO2 išmetimams, todėl elektrinė naudoja 1% sieros turintį
kurą,

- 2016-01-01 nustojus galioti išimčiai, įsigalios DKDĮ Direktyvos
reikalavimai ( 200mg/nm3 - SO2; 150mg/nm3 - NOx; 50mg/nm3 -
dalelės),

Esama situacija: pagrindiniai faktai
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Esama situacija: pagrindiniai faktai (tęsinys)

Bendrovės šiluminė elektrinė
pradėta eksploatuoti 1979 m.1979 m.

Projektiniai pajėgumai:
Garas 40 bar, 400 °C - 120 t/h,
Garas 16 bar, 290 °C - 340 t/h,
Garas 10 bar, 250 °C - 300 t/h,
Šiluma tinklams         - 60 Gcal/h,
Nudruskinto vandens - 75 t/h,
210 MW elektrinės galios.



7

Esama situacija: pagrindiniai faktai (tęsinys)

Instaliuota elektrinė galia - 210 MW
Instaliuota šiluminė galia - 710 MW
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Esama situacija: pagrindiniai faktai (tęsinys)

Pagrindinė elektrinės įranga:

Garo katilai TGME-464 - 4 vnt.;
Katilų parametrai: 346,8 MW;
140 bar; 560oC; 500 t/h

Garo turbinos:
PT80/100-130/13 - 2 vnt. (2x80 MW);

Garo turbina:
P-50-130-1 -1 vnt. (50 MW);
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Šilumos tiekimas gamyklai, Gcal/metus
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Esama situacija: pagrindiniai faktai (tęsinys)
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Esama situacija: pagrindiniai faktai (tęsinys)

Elektros energijos tiekimas vartotojams
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Esama situacija: pagrindiniai faktai (tęsinys)

- Mažeikių miestą šiluma aprūpina UAB „Mažeikių
šilumos tinklai“

- Be šiluminių tinklų sužiedinimo šilumos tiekimo
patikimumui užtikrinimui būtina rezervinės katilinės
statyba (LR Vyriausybės Nutarimas po avarijos, įvykusios
2006-01-20 Telšių šilumos ūkyje),

- kaip alternatyva rezervinės katilinės statybai pasiūlytas
šiluminės trasos iš Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“
elektrinės į Mažeikių miestą projektas,
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Integracija

Integracija – panašių objektų arba elementų
sutelkimas bendriems veiksmams atlikti,
nustatant joje kiekvieno elemento funkcijas ir
vaidmenį.

Jos įgyvendinimui būtina:

-savų ir kaimynų interesų ir problemų
supratimas,

- politikų, energetikų, energijos vartotojų
integracijos problemų tinkamas suvokimas ir
geranoriškas bendradarbiavimas
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Integracija: Dūmų valymo projektas

Siekiant atitikti nuo 2016-01-01 įsigaliosiančius DKDĮ
Direktyvos reikalavimus (200mg/nm3- SO2, 150mg/nm3 – NOx,
50mg/nm3 – dalelės) būtina įgyvendinti dūmų valymo
projektą.

Bendrovė atliko šių šiandien rinkoje siūlomų dūmų valymo
technologijų palyginimą:

- dūmų valymo nuo SO2 aminais sistema su sieros
rūgšties gamyba,

- dūmų valymas nuo SO2 kalkių pienu su gipso gamyba,
- SO2 oksidacija ir tiesioginė sieros rūgšties gamyba,
- biologinė (mikroorganizmų pagalba) dviejų pakopų SO2
konversija į elementarią sierą.
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Integracija: Dūmų valymo projektas (tęsinys)

Pasirinkta SO2 oksidacijos su tiesiogine sieros rūgšties
gamyba dūmų valymo technologija dėl šių privalumų:

- visiškai sausas procesas ir beatliekinė technologija
(negeneruojamos jokios antrinės atliekos)

- iš dūmų valymo proceso gaunama standartinė 95%
koncentracijos sieros rūgštis bei fasuotos kietosios
dalelės iš elektrostatinio filtro metalurgijai (V ir Ni
išgavimui)
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Integracija: Dūmų valymo projektas (tęsinys)
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Dūmų valymo įrenginio erdvinis vaizdas
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Integracija: Šilumos tiekimo Mažeikių miestui projektas

- 2008 m. parengtas Kogeneracijos plėtros Akcinės
bendrovės „ORLEN Lietuva“ termofikacinėje elektrinėje
verslo planas

- Pasirašytas ketinimų protokolas su UAB „Mažeikių
šilumos tinklai“ dėl šilumos tiekimo

- Atliktas šios alternatyvos bazinis projektas

- Numatoma, kad Bendrovė galės patiekti ne mažiau kaip
300 GWh/metus šilumos energijos į Mažeikių miestą,

- Numatomos trasos ilgis - 14 km, vamzdžių diametras -
DN450.
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Integracija: Šiluminės trasos technologinė schema
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Ačiū už dėmesį


