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Ilga elektrinės konversijos į vietinį kurą istorija
• Procesas prasidėjo 2011 pabaigoje;

• Paruošti du konversijos į vietinį kurą

variantai:
Esamų įrengimų pritaikymas biokuro dulkėms
deginti;
• Naujo 50 MW galios bloko statyba.
•

• Per dvejus metus paruošti visi privalomi

teritorijų planavimo dokumentai (SPAV, PAV,
PVSV, plėtros planas, detalusis planas),
konkurso dokumentai projekto
įgyvendinimui, išspręstas finansavimas;
•

Išleista virš 2 mln. Lt;

• 2013 m. vasarą pakeistas AEI įstatymas,

panaikinta ţalios elektros energijos
gamybos skatinimo tvarka, konversijos
procesas buvo sustabdytas.

AB „Lietuvos energija“ organizuotas konkursas
• 2014 m. LR Vyriausybė pritarė Nacionalinei šilumos ūkio programai;
• Kaune numatyta įrengti iki 53 MWe ir iki 130 MWth kogeneracinius įrengimus buitinėms

atliekoms ir biokurui deginti;
• 50% finansinė parama iš ES struktūrinių fondų;
• AB „Lietuvos energija“ turi priklausyti nemaţiau kaip 51% nuosavybės teisių naujajame

projekte;
• 2014 m. prasidėjo konkursas partneriams atrinkti;
•

Viešai deklaruojami konkurso tikslai:
1. Maksimaliai sumaţinti šilumos energijos gamybos kainas;

2. Uţtikrinti ekonomiškai pagrįstą elektros energijos iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių
3.
4.
5.
6.

gamybos kiekį;
Įrengti naujus ar rekonstruoti esamus šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginius;
Elektros energiją gaminti uţ konkurencingą, t. y. rinkos kainą;
Maţinti VIAP lėšų poreikį – stabilizuoti elektros energijos tarifą vartotojams;
Efektyviai ir skaidriai panaudoti ES struktūrinių fondų paramos lėšas.

KTE vizija ir tikslai

• LR Finansų ministerija parengė galimybių

studiją, kurioje numatoma pastatyti apie 25 MW
„plyno lauko“ atliekų elektrinę ir 16 MW
biokuro bloką Petrašiūnų elektrinėje;
• KTE neturi jokių šansų, jeigu bus siūlys

panašius projektus;
• KTE pasiūlymas turi būti ekonomiškai ţenkliai

patrauklesnis nei siūlomas variantas;
• KTE galimybės ir privalumai:
― Esamos infrastruktūros ir masto ekonomikos
panaudojimas;
― Biokuro ir atliekų deginimo sinergijos efekto
panaudojimo galimybė.

UAB „Lietuvos energija” vizija

• Kaune gali būti deginamos Kauno, Panevėţio, Alytaus ir Marijampolės regionuose

surenkamos atliekos;
• Regioninių atliekų MBA statybos neturės lemiamos įtakos projekto verslui, vartotojai mokės
nustatytą „Vartų mokestį“;
 Statoma „Atliekų elektrinė“ – KAK ir biokuro mišiniui deginti.

Atliekų tvarkymo verslo vizija
• Tinkamai paruoštas KAK, tai standartizuotas homogeninis kuras;
• „End of Waste“ vizija gali būti įgyvendinta  KAK tai ne atlieka, bet prekė?;
• „Neigiamos kuro kainos“ gali būti taikomos tik daliai KAK.

Garo katilas
• ABC Design kartos CFB

garo katilas, 90 bar; 535°C;
• Geriausiai pritaikomas

įvairiam kuro mišiniui
deginti:
• KAK 0-30%;
• Biokuras 0-100%;
• Durpės (anglis) 0-50%;
• Nuotekų dumblas 0-10%.

• Išbandyti techniniai

sprendimai korozijai ir
uţsinešimui išvengti;
• Geras kuro sudeginimas,

aukštas n.v.k;
• Geros ekologinės

charakteristikos:
• ţemas NOX lygis;
• daugiau kaip 2s.>850oC
• uţtikrinama 60-100%

apkrovoms.

Dūmų valymo
įranga
•

Standartinė „pusiausausa“ arba „pusiaušlapia“ dūmų valymo
technologija;

•

Techniniai sprendimai
analogiški kaip ir atliekų
deginimo elektrinėje:
•
•
•
•

Dujų absorbcija HCl, HF,
SO2 ir SO3;
Dioksinų ir sunkiųjų
metalų pašalinimas;
Kietųjų dalelių
pašalinimas;
Išmetamųjų dujų
kondensatorius su oro
drėkintuvu (arba be jo).

Kuro ūkis

• Standartinė KAK smulkinimo įranga

Tyrannozaurus tipo;
• Silosai biokuro ir paruošto KAK

saugojimui;
• 3×100% našumo konvejeriai, dozavimo

kontrolės į kūryklą sistema.

Turbina, techniniai rodikliai
•

Kogeneracija:
― elektros galia - 53 MWe;
― šilumos galia - 95 MWth.

•

KDE šilumos galia apie 35-40 MWth;

•

Bloko n.v.k „brutto“:
― be KDE 88-89%;
― su KDE 105-115%.

•

Elektros gamyba iki 400 GWh/metus;

•

Šilumos pardavimas iki 760
GWh/metus;

•

Efektyvus darbas pusiaukondensaciniame reţime vasaros
sezone;

•

Galimybė teikti papildomai apmokamas
paslaugas:
― pirminis reguliavimas;
― nusikrovimas iki s/r;
― darbas kondensaciniame reţime.
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 KTE siūlomas projektas uţtikrina LR Vyriausybės nustatytų tikslų įgyvendinimą pilnoje apimtyje…;
 Siūloma koncepcija „Biokuro elektrinė pritaikyta KAK deginimui“ ekonomiškai yra ţenkliai pranašesnė
negu „Atliekų elektrinė su biokuro deginimu“, generuoja didesnę naudą vartotojams;
 Objektyviai vertinant, šis projektas turėjo laimėti paskelbtą konkursą;
 Tačiau pilnas atitikimas paskelbtiems konkurso tikslams ir labai gera ekonomika, nereiškia, kad
projektas bus pripaţintas tinkamu…
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