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Informacija apie 

jėgainę
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 Projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 486 „Dėl

Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius

ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų

pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ yra pripažintas valstybei svarbiu

ekonomikos projektu.

 Statoma jėgainė 2016 spalio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 980 „Dėl

Kauno kogeneracinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu“

yra pripažinta valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu.

100 %

51 % akcijų 49 % akcijų

 Bendrovės akcininkų struktūra
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PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
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PAGRINDINIAI RANGOVAI

Katilas Turbina
Dūmų

valymas
Pagrindinis 

statytojas
Kranai

Projekto

valdymas ir projektavimas

Valdymo 

sistema 

Tinklo siurbliai Proceso siurbliai Talpos
Reguliuojantys 

vožtuvai 

Garo / maitinimo 
vandens kontrolė

Suspausto oro 
kompresoriai

Vamzdynai Aušyklės Vandens paruošimo 
sistema



Technologija
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PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

 Bendra jėgainės kuro galia:

• 85 MWkuro – atitinka 200 tūkst. t. atliekų, kurių

skaičiuojama žemutinė šiluminė vertė ~12 MJ/kg

 Jėgainės elektrinė galia:

• Gross – 26 MWe

• Netto – 24 MWe

 Jėgainės šiluminė galia:

• Turbina – 50 MWŠ

• DKE – 20 MWš

 Vidutinis metinis efektyvumas – 101 %.

Planuojama, jog jėgainė per metus pagamins ~500 GWh šilumos ir ~175 GWh elektros energijos. Šilumos energija bus tiekiama į

Kauno miesto centralizuotą šilumos tiekimo tinklą, o elektros energija – į nacionalinį elektros perdavimo tinklą. Jėgainė

nepertraukiamai veiks bazinės ir vidutinės šilumos gamybos apkrovos režimu ne mažiau nei 8 000 valandų per metus.

Energijos gamybai bus naudojamos netinkamos perdirbti, energetinę vertę turinčios, komunalinės atliekos po antrinio rūšiavimo ir

nepavojingos pramoninės atliekos. Jėgainės paleidimo, išjungimo ir avarinių situacijų metu bus naudojamos gamtinės dujos.



Katilo ir kuro deginimo 

sistemos



KATILO SISTEMA
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DEGIMO PROCESO VALDYMO SISTEMA

Degimo proceso valdymo pagrindinės dalys:

 Kuro padavimas į ardyną;

 Pirminio oro tiekimas iš kuro

bunkerio/katilo patalpos (degimo

procesui ir ardyno aušinimui);

 Antrinio oro tiekimas iš katilo patalpos

(degimo proceso reguliavimui);

 Dujų degikliai (naudojami tik paleidimo,

stabdymo metu, degimo temperatūros

palaikymui <850 °C).
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KATILO – AZOTO OKSIDŲ (NOx) REDUKAVIMO SISTEMA 

Terminių NOx mažinimui naudojama selektyviosios azoto oksidų redukcijos

(SNCR) ir greitaveikės ultragarsinės temperatūros matavimo sistemos

(AGAM) kombinacija.

 Tipinė azoto oksidų redukavimo reakcijos temperatūra 800 – 1 040 °C ;

 Yra 3 amoniakinio vandens tirpalo purkštuvų lygiai;

 Įrengti 8 amoniakinio vandens tirpalo purkštuvai lygyje.
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Dūmų valymo sistema



DŪMŲ VALYMO SISTEMA
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Ačiū už dėmesį!




