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Pagrindinės Lietuvos energetikos problemos:
patikimas apsirūpinimas pirminiais ištekliais,
sąlyginai didelės kuro ir pagamintos šilumos kainos.
Problemų sprendimo būdai:
alternatyvūs išteklių tiekimai,
pigesnių vietinių išteklių įsisavinimo plėtra,
skaidri ir neiškreipta kuro rinka.
Realiai šiai dienai turimi vietiniai ištekliai:
atsinaujinantys ištekliai,
kuro durpės,
atliekų kuras.

KODĖL KURO DURPĖS IR KOKIO
DYDŽIO DURPIŲ IŠTEKLIAI ?
1. Lietuvoje- reikšmingi durpių ištekliai:
- detaliai išžvalgyta 118 telkinių:
apie 160 mln.t kuro durpių
- parengtinai žvalgyta 716 telkinių:
apie 360 mln.t kuro durpių
2. Durpynai Lietuvoje eksploatuojami (41 durpynas), nuimamos paviršinės
šviesiosios durpės, lieka tamsiosios - kuro durpės, kurias naudinga išgauti
kaip kuro durpes.
3. Palikti durpynų kuro durpes neišgautas būtų ir neūkiška, ir
neekonomiška.
4. Durpės – plačiai pasaulyje naudojamas kuras, energetine verte lygiavertis
medienai.

VISŲ KATEGORIJŲ DURPYNŲ

DURPIŲ IŠTEKLIAI

DURPIŲ PANAUDOJIMO PLĖTROS
ENERGETIKOJE ARGUMENTAI
Gerokai žemesnė ir stabilesnė kaina, Lt/tne: durpių – 420, mediena-680,
anglies–816, skalūnų alyva-2005, gamtinių dujų, mazuto, dyzelino 1700-2800;
Lygiavertė medienai šiluminė vertė;
Išvystyta durpių gavybos infrastruktūra;
Platus durpynų išsidėstymas Lietuvos teritorijoje, leidžiantis sudaryti
efektyvią tiekimo sistemą, aprūpinančią vietines jėgaines;
Santykinai dideli kuro durpių kiekiai naudojamuose durpynuose;
Pakankamai didelis kiekis biokuro katilinių Lietuvoje, kurios galėtų
nesunkiai įsisavinti durpių deginimą;
Durpės vietinis kuras, todėl mažės priklausomybė nuo importinio kuro,
kurui skirtos lėšos liks Lietuvoje;

Plėtojant kuro gamybos verslą, bus sukurtos papildomos darbo vietos;
Kuro durpių naudojimas leis sumažinti medienos biokuro poreikį ir
švelnins jo kainų kilimą;
Platus durpių naudojimas užsienio šalių energetikoje.

DURPIŲ KURO NAUDOJIMAS
EUROPOS VALSTYBĖSE

IŠŽVALGYTI DURPIŲ IŠTEKLIAI
LIETUVOJE.
DURPYNŲ KATEGORIJOS
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DURPIŲ KURO IŠTEKLIAI
APSKRITYSE, mln. tonų
VISŲ APSKRIČIŲ NAUDOJAMŲ DURPYNŲ IŠTEKLIAI:

15,78 mln. t
Vilniaus, 1,274
5

Kauno, 0,272
Klaipėdos, 1,659

4

Šiaulių, 3,876
3
Panevėžio, 1,863

2

Alytaus, 0,469
Marijampo, 2,559

1

Utenos, 0,937
0

Tauragės, 1,695
1
Telšių, 1,178

LIETUVOS APSKRITYSE INSTALIUOTŲ
BIOKURO JĖGAINIŲ GALIA

BIOKURO KATILINIŲ GALIA,
DURPIŲ IŠTEKLIAI, mln. t
Apskritys
Vilnius

Bendra katilų
galia, MW

Durpių
ištekliai,
mln.t

152,7 MW

1,274

47,7 MW

0,272

170,4 MW

1,659

Šiauliai
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3,876

Panevėžys

81,1 MW

1,863

Alytus
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0,469

Marijampolė

38,2 MW

2,559

Utena

47,1 MW

0,937

Tauragė

35,9 MW

1,695

Telšiai

83,5 MW

1,178

Kaunas
Klaipėda

Viso:

PΣ=747,7 MW

BΣ =15,78*)

*) Pastaba. Į šį kuro durpių išteklių energetinį ir masės kiekį neįtraukti nedidelių
naudojamų durpynų ištekliai, kurių kuro durpių kiekiai neviršija 50 tūkst. t.

KAIP NAUDOTI DURPES ?
1. Kuro durpių išteklius rekomenduotina naudoti:

- centralizuotos šilumos gamybos sektoriuje regionuose - 437,7 MW
(būtų užtikrinamas nebrangus vietinis tiekimas);
- atskirose įmonių ir įstaigų katilinėse
- 310 MW

Viso: 747,7 MW
2. Galimi durpių deginimo būdai:

- - deginamos tik durpės
- 100 proc. durpių
- - durpių deginimas su biokuru - 30 proc. durpių
- - durpių deginimas su biokuru - durpių > 30 proc.

OPTIMALUS – 30 proc. DEGINIMAS
(nereikalingos arba minimalios investicijos)

30 proc. DURPIŲ DEGINIMAS
1- KOKĮ ENERGIJOS KIEKĮ GALIMA PAGAMINTI?
2- KIEK DURPIŲ REIKĖTŲ PER METUS?
1. Galimas pagaminti šilumos kiekis (iš durpių dalies)per sezoną:
Es.sez = Pins·(0,7-0,8)·h·0,3 =
= 747,7 x (0,7-0,8) x 4800 · 0,3 ;

Es.sez = 0,8 – 0,9 TWh/sezoną visoje Lietuvoje
Es.sez = 0,47 – 0,53 TWh centralizuotame sektoriuje
2. Reikalingas visai šilumai pagaminti durpių kiekis per sezoną, t:
Bsez = Esez / Qan ·ηg.t = {(0,8- 0,9) · 1000} · 3600/11,4 · 0,85

Bsez = 300-340 tūkst. t (40 proc. drėgmės)
3.

Durpių pakaktų 46-53 metams

KURIAM LAIKUI PAKAKTŲ
DURPIŲ NAUDOTI APSKRITYSE ?
(30 proc. deginimas)
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EKONOMINĖ NAUDA
•

•
•
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•
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Bus įsisavintas vietinis kuras - kuro durpių naudojamuose
durpynuose vertė – apie 1,8 mlrd. Lt,
galimų panaudoti durpynų išteklių – apie 250 mln. Lt;
Laukiamas durpių gamybos apimties padidėjimas:
40 tūkst.t → 340 tūkst. t = 43 mln. Lt/metus pajamų;
Naudojant durpes ir mažinant importinio iškastinio kuro
naudojimą, valstybė kasmet išsaugotų apie 43 mln. Lt. D
Jei durpės keistų biokurą, pastarasis būtų sutaupytas.
30 proc. durpių maišant su biokuru, apie 0,5-1 ct sumažėtų
šilumos kWh kaina biokuro jėgainėse;
Durpių gamybai būtų pritraukta 35-40 mln. Lt investicijų;
Padidinus gavybą 9-10 kartų, būtų sukurta
apie 150 darbo vietų.

PADIDINUS DURPIŲ GAVYBĄ,
PADIDĖS MOKESČIAI VALSTYBEI
Mokesčiai valstybei; 7 mln/metus

Aplinkosauga
2000
Kuro akcizas
1000
Sodra 1000
GPM 500
Susijusių įmonių
mok.1500

IŠVADOS 1
1.

2.

3.
4.

5.

Lietuvoje šiai dienai kuro durpių gavybai realiai naudotini yra
detaliai išžvalgyti naudojami durpių telkiniai, turintys leidimus
gavybai, techninę bazę ir durpių resursą.
Kitų kategorijų durpynų įsisavinimas šiai dienai neįmanomas dėl
teisinių ginčų arba yra neleistinas dėl galiojančių įstatyminių
aplinkosaugos nuostatų. Šių durpynų ištekliai yra gausūs ir, atlikus
papildomus jų tyrimus bei pasikeitus teisinėms nuostatoms, galėtų
ateityje pasitarnauti energijos gamybai.
Naudojamų ir galimų įsisavinti telkinių kuro durpių ištekliai sudaro
apie (16 + 2) mln. tonų, jų energetinė vertė apie (50 + 6) TWh, todėl
reikšmingi šaliai.
Kuro durpes racionalu deginti biokuro katiluose, maišant jas su
biokuru 30 +70 proc. Išnaudojant visų biokuro katilinių potencialą,
durpių išteklių Lietuvoje pakaktų 46-53 metams.
Taikant 30 proc. deginimo būdą, nereikalingos arba reikalingos tik
minimalios papildomos techninės priemonės ir investicijos biokuro
katilams pritaikyti, kurios atsipirktų per 1-2 metus.

IŠVADOS 2
6. Deginant durpes 30 proc. principu ir pilnai išnaudojant
esamą biokuro katilų potencialą, per sezoną (200 parų)
kasmet būtų pagaminama apie 0,8-0,9 TWh energijos. Tai
sudarytų 5,3-6,0 proc. visos Lietuvoje gaminamos šilumos.
7. Pakeitus medienos biokurą pigesnėmis durpėmis,
sumažėtų šilumos kaina. Jėgainėse, deginančiose tik
biokurą , 30 proc. biokuro pakeitus durpėmis, šilumos
kWh kaina sumažėtų apie 0,5-1 ct;
8. Kasmetiniam 0,8-0,9 TWh energijos kiekiui pagaminti
reikėtų iki 340 tūkst. t kuro durpių. Tokią gamybos apimtį
durpių įmonės galėtų pasiekti palaipsniui 3-4 metų bėgyje.
9. Kuro durpių naudojimas ir gavybos plėtra leistų pilnai
įsisavinti durpynų išteklius ir, atitinkant aplinkosaugos
reikalavimus, juos rekultivuoti arba likusius žemės plotus
panaudoti darniai tikslinei veiklai (energetinių augalų
sodinimas, žemdirbystė ir pan.).

VIENA PAGRINDINIŲ IŠVADŲ
Durpės yra ištekliai, kurie “švelniai” atsinaujina. Remiantis įvairių šalių
mokslo duomenimis durpių klodai dėl biomasės skaidymosi per metus
pastorėja nuo 0,5 iki 20-30 mm, priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
Laikoma, kad Lietuvoje durpių prieaugis sudaro apie 0,5-1 mm/met.
Durpių telkiniai užima apie 6 proc. Lietuvos teritorijos arba 3900 km2 ,
Natūralus metinis durpių prieaugis gali siekti iki 2- 3,5 mln. m3 durpių.
Šie faktai turėtų būti patikslinti specializuotais tyrimais.
Remiantis argumentuotomis išvadomis būtų pagrindo teigti, jog šis
susidarantis durpių kiekis turi teisę būti pripažintas ir įteisintas valstybės
institucijų kaip atsinaujinantis kuras.
Suomijoje durpės yra įteisintos kaip švelniai atsinaujinantis kuras, jų
naudojimui yra sudaromos tam tikros lengvatos.

DURPĖS – REIKŠMINGI
ENERGETINIAI IŠTEKLIAI
LIETUVAI

