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Dvi vieno uždavinio pusės? 

Lietuvos valstybės  įsipareigojimai Europos Sąjungai 

Lietuvoje AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 
2020 m. turi būti ne mažesnė nei 23 %, o centralizuotai 
tiekiamos šilumos, pagamintos iš AEI, dalį padidinti ne mažiau 
kaip iki 60%. (Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas 
(2011 m. gegužės 12 d. Nr. XI-1375)) 

 

Biokuras - mažesnės šildymo kainos  

Utenos, Molėtų, Širvintų bei keleto kitų rajonų, kuriuose 
dauguma šilumos pagaminama deginant biokurą, gyventojai gali 
džiaugtis trečdaliu mažesnėmis šildymo kainomis. 

 



Ar vyksta pokyčiai AEI naudojime, 
kas pasiekta?  

2012 m. šildymo sezoną pradėjo : 

- biokuro katilai bendros 500 MW galios 

- Kondensaciniai ekonomaizeriai 80 MW galios 
 

Centralizuotame šilumos tinkle AEI dalis šiandien yra apie 23% 

                                                                                     numatyta 60% 



Ar užteks Lietuvai savų kuro išteklių ? 
Norint patenkinti 100% poreikį centralizuotam šilumos 
tiekimui šiandien reikia kuro apie 1 000 000 tne per metus  

 

Atitinkamai užsibrėžtam įsipareigojimui (60%) reikalinga 
600 000 tne per metus. 

 

Lietuvos AEI potencialas yra 2 000 000 tne per metus. 
 

 Reikalinga 
CŠT 

Likęs AEI 
potencialas 



Potencialas Lietuvoje 
Plačiai naudojami - bet dar  galima plėtra:  

• Malkinė mediena                              565 000 tne 

• Medienos perdirbimo atliekos       283 000 tne 

• Miško kirtimų atliekos                     185 000 tne 

• Energetinės plantacijos                     70 000 tne 

• Šiaudai                                                840 000 tne 

 

Mažai naudojami ar nenaudojami ištekliai: 

• žemės ūkio atliekos                         120 000 tne 

• durpės                                                100 000 tne 

• komunalinių atliekų biomasė        200 000 tne 

• vandenvalos dumblas                       20 000 tne 

 



Ar mes pajėgūs įvykdyti įsipareigojimus ES ? 

ES įsipareigojimų įvykdymui per likusius 7 metus reikia instaliuoti 
apie 700 MW  bendros galios biokuro katilų, kasmet 100 MW 

Pirmųjų lietuviškų pramoninių biokuro pakurų gamyba pradėta 
1994-1995 m, per 17 metų biokuro katilų galia išauginta iki  500 
MW bendros galios. 



Kaip įvykdyti uždavinį  galimai 
mažesniais kaštais? 
- Lietuvoje yra net keletas biokuro katilinių įrangos gamintojų – 

„Axis Industries“, „Enerstena“, “Kalvis“, „Umega“ ir kiti; 

- geriausias kokybės ir kainos santykis visoje Europoje; 

- labiau pritaikyta nestabilios kokybės „lietuviškam“ kurui; 

- lietuviškai įrangai – operatyvesnis aptarnavimas; 

- pasiektas aukštas įrenginių efektyvumas ir  patikimumas; 

- tipinių, standartizuotų katilinių statyba – optimizuojama kaina. 

 

 



Kas svarbiausia biokuro deginime: 

• Naudingo veikimo koeficientas         
Šiuolaikinės biokuro deginimo įrangos NVK 
yra 85-88% 

  

• Prasto kuro deginimas                  
Kurui naudojama atliekinė mediena. 
Moderni įranga gali efektyviai sudeginti bet 
kokios kokybės kurą. 

  

• Ekologinis efektas                            
Ar žinojote, kad deginant biokurą į 
atmosferą išskiriamas CO2 kiekis yra 
proporcingas jo absorbcijai augalams 
vegetuojant? 



Šiuolaikinių pakurų savybės: 
• Pakuros dirba dujų generacijos 

principu; 

• Procesas valdomas pagal deguonies 
kiekį dūmuose; 

• CO koncentracija apie 500 kartų 
mažesnė, negu leistina norma 
biokurui; 

• Maži pakurų šiluminiai įtempimai; 

• Visiškas  skirtingos kokybės, įvairaus 
drėgnumo bei  peleningumo  kuro 
sudeginimas; 

• Aukštas  kuro  sunaudojimo 
efektyvumas. 

Biokuro pavyzdžiai: 

Smulkinta mediena     Granulės         Durpių mišiniai          Pjuvenos               Šiaudai 



Katilų savybės 
• Vertikalių dūmų vamzdžių, todėl labai 

veiksmingas automatinis paviršių 
valymas nuo pelenų be katilo 
stabdymo; 

• Gerai aušinami paviršiai užtikrina 
katilų ilgaamžiškumą; 

• Maži šilumos  ir minimalūs 
hidraulininiai nuostoliai; 

• Ilgas periodas tarp aptarnavimų. 

 



Naudingumo koeficientas virš 100%?  
TAIP, jeigu naudojamas kondensacinis 

ekonomaizeris 
• Plačiai naudojama kuro charakteristika  – žemutinis kuro 

šilumingumas, neįvertina, kad dėl garų kondensacijos gaunamas 
papildomas šilumos kiekis; 

• Tradiciniu būdu skaičiuojant katilo efektyvumą, katilo naudingumo 
koeficientas visada mažesnis už 100%, tačiau  esant kondensaciniam 
ekonomaizeriui, naudingumo koeficientas viršija 100%; 

• Dėl to dujas naudojančio katilo naudingumo koef. gali siekti pvz. 105-
107%, o drėgną biokurą naudojančio katilo  -  110 ar net 120%; 

• Biokuro katilų kondensaciniai ekonomaizeriai papildomai pagamina 
apie 20-25 % šilumos. 

 

Pvz.:  jeigu  biokuro katilo galia 10 MW galios, tai kondensacinis 
ekonomaizeris gali „padovanoti“ dar 2-3 MW šilumos be jokių kuro 
sąnaudų. 



Kondensacinis ekonomaizeris - 
mažesnė aplinkos tarša  

Nes iš dūmų pašalinama: 

  90-95 % kietųjų dalelių - pelenų  

  virš 90 %  SOx 

  virš 90 %  HCl  (deginant šiaudus, durpes) 

  virš  90 % amoniako ir kitų kvapus turinčių medžiagų 

 

Lietuvoje sukurta technologija leidžia taip išvalyti kondensatą, 
kad į kanalizaciją išleidžiamas visiškai išvalytas ir neutralizuotas 
vanduo. 



Jau sutaupyta šiluma: 

*UAB „Enerstena“ ir „Axis Industries“ pastatytų ekonomaizerių 
pavyzdys 

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

10841 
34983 34983 

71742 

114136 132446 
158452 

281060 

324329 

443476 

Sutaupyta šiluma per metus (MWh)

3 
1 

3 
8 

22 
16 

13 

41 
34 

27 

Miestas Šilumos poreikis per 
metus (MWh) 

Kaunas 1 519 700 

Šiauliai 489 200 

Jonava 151 800 

Elektrėnai 71 000 
*2011 m. balansas 



Ekonomaizerių privalumai: 

• Lengvai pritaikomi prie bet kokių 
parametrų katilinėse 

• Termofikacinis vanduo šildomas 
be tarpinio šilumokaičio, dėl to 
pasiekiamas didesnis 
efektyvumas 

• Šilumos mainų paviršiai laistomi 
dideliu vandens srautu, todėl 
neužsiteršia paviršiai, o dūmai 
yra išvalomi 

• Maži hidrauliniai nuostoliai – 
mažos energetinės sąnaudos 

 



Principinė katilinės schema 
Sistemos privalumai: 

 Naudingo veikimo koeficientas iki 115%; 
 Mažos elektros sąnaudos; 
 Pilnai automatizuota, todėl aptarnauja 1-2 žmonės per pamainą. 



Enerstena "standartinė linija" - 
patikrinta praktikoje! 

2x5 MW Katilai + 2,5 MW Ekonomaizeris = 12,5 MW Katilinė 

 

 

 

2x8 MW Katilai + 4 MW Ekonomaizeris = 20 MW Katilinė 

 

 

 

2x10 MW Katilai + 5 MW Ekonomaizeris = 25 MW Katilinė 

  
Per metus pagaminama šiluma:  

Min: 60000 MWh 

Max: 200000 MWh 

 
Per metus pagaminama šiluma:  

Min: 48000 MWh 

Max: 160000 MWh 

 
Per metus pagaminama šiluma:  

Min: 30000 MWh 

Max: 100000 MWh 



Biokuro katilinės  –  ne tik pigesnė šiluma? 
 Lietuvos vietinių išteklių panaudojimas 

 Darbo vietų sukūrimas 

 Užtikrintos darbo vietos užkerta kelią 
darbingiausių piliečių emigracijai  

 Užsakymai Lietuvos mokslo 
institucijoms – įrenginių tobulinimui ir 
kvalifikacijos kėlimui 

 Šios srities aukštos kvalifikacijos 
specialistų gamybinis paruošimas 

 Auga Lietuvos eksporto plėtros 
galimybės – vystant biokuro katilinių 
gamybą ir atitinkant  ES kokybės 
reikalavimus   

Vidutinis atlyginimas
Lietuvoje

Biokuro įrengimų pramonės
vidutinis atlyginimas

(*Enerstenos duomenys)

2154 Lt 

3376 Lt 

2012. II ketv. 

56,7% 



Ačiū už dėmesį. 
Virginijus Ramanauskas 

 


