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BENDROJI DALIS
Meldinės nendrinukės apsaugai svarbiose teritorijose rekomenduojama pradėti šienauti ne
anksčiau liepos 15 d. o ten, kur šis paukštis peri – ne anksčiau rugpjūčio 15 d. o gyvulius ganyti
tik atoluose. Toks rėžimas nėra itin patrauklus ūkininkams, tačiau verta atkreipti dėmesį, jog
užliejamų pievų žolė nėra tokia naudinga maistine prasme, o energetinis potencialas yra kur kas
didesnis.
Žolės pjovimas yra svarbus veiksnys lemiantis paukščių perymviečių apsaugą ir atkūrimą.
Šienaujamose pievose nesiveisia plėšrūnai, galintys pakenkti meldinei nendrinukei. Žemose
pievose paukščiai jaučiasi saugesni galėdami matyti didesniu atstumu nuo lizdų, todėl renkasi
saugias, nušienautas pievas. Šienaujamų pievų atstatymas tiesiogiai prisideda prie paukščių
perymviečių plotų didėjimo ir populiacijos gausėjimo.
Tvarkant pievas meldinei nendrinukei palankiu rėžimu žolė pjaunama vėliau, todėl joje
sukaupiama daugiau ląstelienos, o žaliųjų baltymų kiekis sumažėja. Todėl žolė tampa ne itin
patraukli gyvulininkystei, tačiau jos energetinė vertė perdirbant į kietąjį biokurą didėja. Visgi
didėjantis ląstelienos kiekis bręstant žolynams neigiamai atsiliepia jų panaudojimui biodujų
gamybai. Galima teigti, jog naudojant žolę biodujų gamybai būtų daroma žala tiek saugomiems
paukščiams, tiek gyvulininkystei, nes žolė turėtų būti pjaunama ankščiau.
Gaminant granules iš žolės gaunama papildoma technologinė nauda - žolių sudėtyje esantis
ligninas. Ligninas naudojamas kaip rišanti medžiaga yra reikalingas kuro granulių gamybai.
Energetinis užliejamų pievų potencialas siekia 90-140GJ/ha arba nuo 1,3 iki 2,3 karto didesnis
nei neužliejamų pievų.
Sausos medžiagos, tinkančios kietojo biokuro gamybai metinis derlingumas užliejamose pievose
siekia iki 7t/ha, o įprastai 4-5t/ha. Sausminės pievos pasižymi kur kas mažesniu derlingumu – nuo
2 iki 4t/ha.
Nesvarbu ar ruošiama vasaros pradžioje ar pabaigoje, viksvynų ir mišrių pievų biomasė išlieka
tokia pat vertinga kuro granulių gamintojams bei leistinas drėgmės kiekis išdžiovintoje masėje
neturėtų viršyti 14% – 15%.
Šilutės rajone veikia bent keturi kuro granulių gamintojai, kurių pajėgumai yra pakankamai dideli
aprūpinti Šilutės CŠT katilines žolės granulėmis.
UAB „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“ KATILINIŲ TECHNOLOGINIO PRITAIKYMO DEGINTI
ŽOLĖS BIOMASĘ (GRANULES) GALIMYBĖS
2004 m. sausio 15 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išdavė UAB „Šilutės
šilumos tinklai“ licenciją Nr. L4-ŠT-14, suteikiančią teisę vykdyti šilumos tiekimo veiklą Šilutės
mieste, Traksėdžių, Rusnės, Juknaičių, Švėkšnos ir Kintų gyvenvietėse.
Pagrindinė UAB „Šilutės šilumos tinklai“ veikla – centralizuotas šilumos energijos tiekimas
(pardavimas) vartotojams, šalto vandens pašildymas, karšto vandens temperatūros palaikymas,
karšto vandens tiekimas. Nuo 2013 m. rugsėjo 26d. bendrovė administruoja daugiabučių namų
energetinio didinimo (namų renovacijos) programą daugiabučiuose namuose.
Bendrovės vykdoma veikla yra licencijuota. Centralizuotai tiekiamos šilumos kainas kontroliuoja
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Bendrovė šildo 502807 m² plotą, aptarnauja 4804 vartotojus įsikūrusius Šilutės mieste, Rusnės ir
Švėkšnos miesteliuose, Juknaičių, Kintų, Traksėdžių gyvenamosiose vietovėse.
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Lentelė 2-1. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ veiklos techniniai rodikliai
Pagaminta
Šilumos nuostoliai
Šiluma savo reikmėms
Naudingas atleidimas
Iš to skaičiaus:
gyventojai
biudžetinės organizacijos
kiti vartotojai

Švėkšnos katilinė Nr.2

Kintų katilinė

Mato vnt.
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

2013
91816
22200
1869
67747

2012
95009
18697
5990
70322

2011
91339
17541
7500
66298

2010
100356
19263
8761
72333

50607
13201
3799

52758
13320
4244

51120
11740
3438

56034
11329
4970

9.788,00
1.435,00
2.903,00
2.459,00

Juknaičių katilinė

36.720,00
41.285,00

Rusnės katilinė

13.242,00
4.322,00

Traksėdžiū katilinė

10.404,00
30.582,00

Šilutės rajoninė katilinė

476.915,00

2013 metai

638.968,00

2012 metai

Paveikslas 2-1. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ remontų ir eksploatacijos sąnaudų
palyginimas 2012-2013 metais, pagal atskiras katilines, Lt
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2.1

Šilutės miesto katilinė
Šilutės katilinė, UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Objektas
Nuosavybė
Adresas

Šilutės r. sav., Šilutės m., Klaipėdos g. 6A

Žemės nuosavybės teisė

Nuosavybės teisė Lietuvos Respublikos. Sudaryta nuomos
sutartis su UAB „Šilutės šilumos tinklai“ iki 2054-06-22

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

Naudojimo būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Plotas

3,38 ha
Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinė apsaugos ir

Apribojimai

taršos poveikio zona

Statiniai

Pastatas – Gamybinis pastatas; Žemės sklype yra 22
statiniai

Nuosavybė

Nuosavybės teisė UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Statybos metai

1983 m.

Bendras plotas / pagrindinis
plotas / užstatytas plotas
Gretimybės

390,98 m² / 353,43 m² / 443 m²
Katilinė įrengta pramoninėje miesto zonoje

Šilutės miesto katilinė yra didžiausia iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ eksploatuojamų katilinių.
Šilutės miesto katilinė infrastruktūros aspektus yra patraukliausia plėtros projektų vystymui.
Šiame objekte yra koncentruota daugelis UAB „Šilutės šilumos tinklai“ techninių ir žmogiškųjų
resursų.

Paveikslas 2-2. Šilutės miesto katilinės situacijos planas
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Veikla
Šilumos gamyba ir tiekimas

Vykdoma veikla
Naudojami
įrenginiai

šilumos

gamybos

Katilinėje 7 vandens šildymo ir garo ruošimo katilai bei
dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Biokuro katilų
pajėgumas yra pakankamas padengti žiemos maksimalų
energijos poreikį, t.y. 26 MW.

Katilinės galingumas

> 56 MW

Pagaminamos energijos kiekis

81330 MWh / 2013 metus

Veikimo sezoniškumas

Veikia visus metus

Maksimalus

šilumos

energijos

26 MW / 4 MW

poreikis šildymo / ne šildymo
sezono metu
Naudojamas energijos šaltinis

Smulkinta mediena, mazutas

Kuro sandėliavimo sistema

Kuras sandėliuojamas lauke įrengtuose kuro sandėliuose
bei atvirose aikštelėse

Automatizavimo lygis

Katilinės darbas automatizuota

Šilutės miesto katilinė yra modernizuota. 2014 m. pastatytas naujas 10 MW vandens šildymo
katilas kurias gali veikti su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. Katilinės darbas pilnai
automatizuotas.

Paveikslas 2-3. Šilutės miesto katilinės vaizdai
Šilutės miesto katilinė yra didelis gamybinis objektas. Katilinė yra vienintelis ir pagrindinis šilumos
energijos tiekėjas Šilutės mieste (yra nešildymo sezonui rezervinė katilinė).
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2.2

Traksėdžių katilinė
Traksėdžių katilinė, UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Objektas
Nuosavybė

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k.

Adresas
Žemės nuosavybės teisė

Nuosavybės teisė Lietuvos Respublikos. Sudaryta
nuomos sutartis su UAB „Šilutės šilumos tinklai“ iki 208403-06. Suformuotas padalijus žemės sklypą.

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

Naudojimo būdas

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo
objektų teritorijos

Plotas

0,0806 ha

Apribojimai

Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir
taršos poveikio zonos

Traksėdžių katilinė yra įrengta Traksėdžių durpyno teritorijoje, padalinus durpyno sklypą. Durpyną
eksploatuoja UAB Klasmann-Deilmann Šilutė. Katilinės pastatai yra neregistruoti. Privažiavimas
prie sklypo yra numatytas tik per UAB Klasmann-Deilmann Šilutė teritoriją.
Katilinės pastatų kompleksą sudaro keturi tarpusavyje susiję statiniai – pastatas su katilų salėmis,
operatorinė, biokuro sandėlis, skysto kuro priėmimo ir saugojimo statinys.

Paveikslas 2-4. Traksėdžių katilinės situacijos planas
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Veikla
Šilumos gamyba ir tiekimas

Vykdoma veikla
Naudojami
įrenginiai

šilumos

gamybos

2004 m. įrengtas smulkintos medienos 1,5 MW vandens
šildymo katilas (Kaistra 1500) bei rezerviniai skysto kuro
katilai 2 x 2 MW

Katilinės galingumas

5,5 MW

Pagaminamos energijos kiekis

3950 MWh / 2013 metus

Veikimo sezoniškumas

Veikia tik šildymo sezono metu

Naudojamas energijos šaltinis
Kuro sandėliavimo sistema

Automatizavimo lygis

Smulkinta mediena, rezervinis kuras – skystas kuras
Smulkinta mediena sandėlioujama 2004 m. įrengtame
biokuro sandėlyje, katilinės patalpose įrengta skysto kuro
sandėliavimo sistema.
Katilinė dirba automatizuotai

Traksėdžių biokuro katilinį yra įrengta 2004 metais, jos būklė yra patenkinama. Katilinėje kaip
bazinis kuras yra naudojama smulkinta mediena, kaip rezervinis – skystas kuras.

Paveikslas 2-5. Traksėdžių katilinės vaizdai
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ svarsto investicinius projektus, kurių metu Traksėdžių centralizuoto
šilumos tiekimo sistema butų sujungta su Šilutės miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistema.
Tokiu atveju, Traksėdžių katilinė būtų tik kaip rezervinė, o šilumos tiekimas būtų užtikrinamas iš
Šilutės miesto. Atstumas tarp sistemų yra apie 2 km.
Traksėdžių katilinė yra įrengta gamybinėje privačioje zonoje, todėl jos aptarnavimas yra
sudėtingas.
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2.3

Rusnės katilinė
Objektas

Rusnės katilinė, UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Nuosavybė
Adresas
Žemės nuosavybės teisė

Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., K.Donelaičio g.
5A
Nuosavybės

teisė

Lietuvos

Respublikos.

nuomos sutartis su UAB „Šilutės šilumos tinklai“ iki 203403-14.

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

Naudojimo būdas

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

Plotas

0,0875 ha

Apribojimai

Sudaryta

Nekilnojamasis daiktas nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje) – Rusnės miestelio istorinė
dalis.
Nemuno deltos regioninis parkas, i.k. 0700000000004
Rusnės urbanistinis draustinis, i.k. 0220400000011
Nemuno delta, i.k. 1100000000073, Paukščių apsaugai
svarbios teritorijos
Nemuno delta, i.k. 1000000000224, Buveinų apsaugai
svarbios teritorijos

Statiniai

Pastatas – Katilinė (1P1p), Kiti statiniai (inžineriniai)

Nuosavybė

Nuosavybės teisė UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Statybos metai

1976 m.

Bendras plotas / pagrindinis
plotas / užstatytas plotas

83,41 m² / 80,27 m² / 108 m²

Gretimybės

Katilinė įrengta daugiabučių namų kvartale

Rusnės katilinė yra įrengta teritorijoje, kurioje registruotos tiek kultūros paveldo, tiek saugojamos
teritorijos. Šie aspektai apsunkina katilinės rekonstrukcijos procesą. Tiek esamas žemės sklypas,
tiek patys statiniai gali būti pritaikyti alternatyvių kuro rūšių panaudojimui.
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Paveikslas 2-6. Rusnės katilinės situacijos planas
Veikla
Šilumos gamyba ir tiekimas

Vykdoma veikla
Naudojami
įrenginiai

šilumos

gamybos

Įrengti 3 dūmavamzdžiai vandens šildymo katilai, kurių
kiekvieno galia po 0,8 MW

Katilinės galingumas

2,4 MW

Pagaminamos energijos kiekis

2220 MWh / 2013 metus

Veikimo sezoniškumas

Veikia tik šildymo sezono metu

Naudojamas energijos šaltinis

Akmens anglys, kietas kuras (malkos)

Kuro sandėliavimo sistema

Kuras sandėliuojamas lauke įrengtoje aptvertoje aikštelėje

Automatizavimo lygis

Katilinės darbas neautomatizuotas. Katilinėje dirba 4
operatoriai pamainomis, kuro padavimas į katilus rankinis

Rusnės katilinė yra įrengta urbanizuotoje teritorijoje. Katilinė yra stipriai nudėvėta. Jos
technologinis lygis nepatenkinamas.
Katilinėje yra įrengtos dvi katilų salės, kur įrengti trys esami katilai. Lauko teritorija padalinta į dvi
dalis – atvira aikštelė ir uždara kuro sandėliavimo aikštelė. Esamas kaminas plieninis, su
atotampomis, patenkinamos būklės. Patalpos skirtos katilinės operatoriams yra įrengtos
daugiabučio namo pusrūsyje.
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Katilinės galingumas yra sąlyginai didelis, tačiau pagaminamos energijos kiekis yra mažas.
Priimant, kad šildymo sezonas trunka 200 parų, galima apskaičiuoti, kad vidutinis valandinis
apkrovimas katilinėje siekia vos 0,46 MW, o tai yra apie 20% katilinės galios.

Paveikslas 2-7. Rusnės katilinės vaizdai
Rusnės katilinė yra labiausiai nudėvėta iš visų UAB „Šilutės šilumos tinklai“ eksploatuojamų
katilinių. Katilinės eksploatavimo resursus yra pasibaigęs.
2.4

Kintų katilinė
Objektas

Kintų katilinė, UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Nuosavybė
Adresas

Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl., Kuršių g. 23

Žemės nuosavybės teisė

Nuosavybės

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

Naudojimo būdas

Visuomenės paskirties teritorijos

Plotas
Apribojimai

teisė

Lietuvos

Respublikos.

Sudaryta

nuomos sutartis su UAB „Šilutės šilumos tinklai“ iki 205905-15.

0,035 ha (dalis sklypo)
Nekilnojamasis daiktas nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje) – Evangelikų liuteronų
bažnyčia, apsaugos zona.

Statiniai

Pastatas – Universalus daugiafunkcinis centras;
Pastatas - sandėlis

Nuosavybė

Sudaryta panaudos sutartis su UAB „Šilutės šilumos
tinklai“ iki 2030-12-27

Statybos metai

1920 m., pastatas rekonstruotas, geros būklės

Bendras plotas

55,68 m²

Gretimybės

Katilinė įrengta esamos mokyklos pastate (dalyje pastato)
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Kintų katilinė įrengta esamos mokyklos patalpose. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ panaudos teise
priklauso dalis pastato, uždara kiemo aikštelė ir dirbtuvių pastatas.

Paveikslas 2-8. Kintų katilinės situacijos planas
Veikla
Šilumos gamyba ir tiekimas

Vykdoma veikla
Naudojami
įrenginiai

šilumos

gamybos

Įrengti 3 dūmavamzdžiai vandens šildymo katilai, kurių
kiekvieno galia po 0,22 MW

Katilinės galingumas

0,66 MW

Pagaminamos energijos kiekis

590 MWh / 2013 metus

Veikimo sezoniškumas

Veikia tik šildymo sezono metu

Naudojamas energijos šaltinis

Kietas kuras (malkos)

Kuro sandėliavimo sistema

Kuras sandėliuojamas lauke įrengtoje aptvertoje aikštelėje

Automatizavimo lygis

Katilinės darbas neautomatizuotas. Katilinėje dirba 4
operatoriai pamainomis, kuro padavimas į katilus rankinis

Kintų katilinė yra patenkinamos būklės. Katilų salėje įrengti 3 Kalvis-220 vandens šildymo katilai.
Katilinėje įrengtas mūrinis dūmtraukis. Uždaroje kiemo teritorijoje sandėliuojama kieta mediena,
kuri paruošiama operatorių kūrenimui. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ taip pat priklauso pastatas,
kuriame įrengtos dirbtuvės.
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Paveikslas 2-9. Kintų katilinės vaizdai
Kintų katilinė nėra probleminė. Kiekvienais metais atliekant einamąjį remontą, ją galima
eksploatuoti.
2.5

Švėkšnos katilinė Nr.1 (Parko)
Objektas

Švėkšnos katilinė Nr.1, UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Nuosavybė
Adresas

Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Bažnyčios
g. 9A

Žemės nuosavybės teisė

Nuosavybės teisė Lietuvos Respublikos. Nuomos sutarties
pagrindu priklauso keliems savininkams. UAB „Šilutės
šilumos tinklai“ teisių į žemę neturi

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

Naudojimo būdas

Visuomeninės paskirties teritorijos

Plotas

1,9446 ha

Statiniai

Pastatas – Mokykla; Kiti statiniai

Nuosavybė

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ panaudos sutarties pagrindu
priklauso dalis pastato

Statybos metai

1982 m., pastatas rekonstruotas, geros būklės, fizinio
nusidėvėjimo procentas 65%

Bendras plotas

55,07 m², mokyklos pastato dalis

Gretimybės

Katilinė įrengta mokyklos pusrūsyje

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ aptarnauja Saulės gimnazijos katilinę. Katilinė įrengta gimnazijos
patalpose.
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Paveikslas 2-10. Švėkšnos katilinės Nr. 1 situacijos planas
Veikla
Šilumos gamyba ir tiekimas

Vykdoma veikla
Naudojami
įrenginiai

šilumos

gamybos

Įrengti 2 po 0,1 MW vandens šildymo katilai

Katilinės galingumas

0,2 MW

Pagaminamos energijos kiekis

150 MWh / 2013 metus

Veikimo sezoniškumas

Veikia tik šildymo sezono metu

Naudojamas energijos šaltinis

Skystas kuras

Kuro sandėliavimo sistema

Kuras laikomas rezervuaruose

Automatizavimo lygis

Katilinė automatizuota

Švėkšnos katilinė Nr.1 yra pilnai automatizuota. Katilinėje įrengti du skystą kurą deginantys katilai.
Katilinė veikia be personalo. Kuras atvežamas ir saugojamas gimnazijos pastato rūsyje
įrengtuose kuro saugojimo rezervuaruose.
Privažiavimas prie pastato yra sudėtingas, nes nėra įrengta privažiavimo kelių. Transportas kuris
atveža skystą kurą važiuoja pėstiesiems įrengtais takais, takai yra pažeisti nuo sunkiasvorio
transporto.
Katilinė veikia tik šildymo sezono metu.
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2.6

Švėkšnos katilinė Nr.2 (Sodo g.)
Objektas

Švėkšnos katilinė Nr.2, UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Nuosavybė
Adresas
Žemės nuosavybės teisė

Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Sodo g. 1
Nuosavybės teisė Lietuvos Respublikos. Turto patikėjimo
teise priklauso Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijai.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ teisių į žemę neturi

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

Naudojimo būdas

Visuomeninės paskirties teritorijos

Plotas

5,5855 ha

Statiniai

Pastatas – Katilinė; teritorijoje yra dar 8 statiniai

Nuosavybė

Dalis pastato priklauso UAB „Šilutės šilumos tinklai“
panaudos sutarties pagrindu

Statybos metai

1976 m., pastatas rekonstruotas, fizinio nusidėvėjimo
procentas 40%

Bendras plotas

83,38 m²

Gretimybės

Katilinės pastatas netoli gimnazijos pastato

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ priklauso dalis esamo katilinės pastato. Žemės sklypas ar jo dalis
nepriklauso UAB „Šilutės šilumos tinklai“.
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Paveikslas 2-11. Švėkšnos katilinės Nr. 2 situacijos planas
Veikla
Šilumos gamyba ir tiekimas

Vykdoma veikla
Naudojami
įrenginiai

šilumos

gamybos

Įrengti 2 po 0,3 MW vandens šildymo katilai

Katilinės galingumas

0,6 MW

Pagaminamos energijos kiekis

620 MWh / 2013 metus

Veikimo sezoniškumas

Veikia tik šildymo sezono metu

Naudojamas energijos šaltinis

Medienos granulės, rezervinis kuras – skystas kuras

Kuro sandėliavimo sistema

Yra įrengtas automatizuotas medienos granulių sandėlis

Automatizavimo lygis

Katilinė automatizuota

Švėkšnos katilinėje Nr.2 yra įrengti du katilai. Biukuro katilas deginantis medienos granules yra
bazinis, o skysto kuro katilas yra rezervinis. Katilinė pritaikyta darbui automatiniu režimu,
operatorių nėra. Biokuro katilas įrengtas 2009 metais.
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Paveikslas 2-12. Švėkšnos katilinės Nr. 2 vaizdai
Katilinėje pilnai funkcionuoja granulių deginimo infrastruktūra. Prisitaikyti prie alternatyvių granulių
deginimo šioje katilinėje būtų technologiškai lengviausia, o investicijų prasme pigiausia.
2.7

Juknaičių katilinė
Objektas

Juknaičių katilinė, UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Nuosavybė
Adresas

Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Juknaičių k., Šilutės g. 24

Žemės nuosavybės teisė

Nuosavybės teisė Lietuvos Respublikos. Sudaryta
nuomos sutartis su UAB „Šilutės šilumos tinklai“ iki 208704-24.

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

Naudojimo būdas

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo
objektų teritorijos

Plotas

1,059 ha

Statiniai

Pastatas – Katilinė su akumuliaciniai bakais; Pastatas

Nuosavybė

UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Statybos metai

1988 m., pastatas rekonstruotas, geros būklės, fizinio
nusidėvėjimo procentas 31%

– sandėlis, Pastatas – šiaudų sandėlis (naujai įrengtas),
pastatas – kieto kuro saugykla, Kiti statiniai – kiemo
statiniai

Bendras plotas / pagrindinis
plotas / užstatytas plotas

393,66 m² / 364,62 m² / 457 m²

Gretimybės

Katilinė įrengta atokiau nuo gyvenamosios zonos. Iki
artimiausio gyvenamojo namo yra apie 100 metrų
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Juknaičių katilinė pastatyta UAB „Šilutės šilumos tinklai“ nuomos pagrindu priklausančiame
žemės sklype. Žemės sklypo plotas yra pakankamas ūkinės veiklos vykdymui bei plėtrai.

Paveikslas 2-13. Juknaičių katilinės situacijos planas
Veikla
Šilumos gamyba ir tiekimas

Vykdoma veikla
Naudojami
įrenginiai

šilumos

gamybos

Įrengti 5 dūmavamzdžiai vandens šildymo katilai bei dvi
akumuliacinės talpos

Katilinės galingumas

1,4 MW

Pagaminamos energijos kiekis

2950 MWh / 2013 metus

Veikimo sezoniškumas

Veikia tik šildymo sezono metu

Naudojamas energijos šaltinis

Šiaudų rulonai

Kuro sandėliavimo sistema

Kuras rulonais sandėliuojamas naujai (2014 metais)
įrengtame sandėlyje

Automatizavimo lygis

Katilinės darbas neautomatizuotas. Katilinėje dirba 4
operatoriai pamainomis, kuro padavimas į katilus rankinis

Juknaičių katilinės, pastatytos 2000m., bendra instaliuota galia siekia 1,4 MW. Ji tiekia šilumą
Juknaičių gyvenvietei. Katilinėje yra įrengti katilai, kurie kurui naudoja rulonuose supresuotus
šiaudus. Vienu metu į katilą pakraunamas vienas šiaudų rulonas, kuris dega maždaug 5 valandas.
Pilnai sudegus šiaudams, pelenai mechaniškai pašalinami iš katilinės ir pavasario – vasaros
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laikotarpiu panaudojami žemės ūkio laukams tręšti. Šilumos energija yra akumuliuojama
akumuliacinėse talpose iš kurių yra perduodama į centralizuoto šilumos tiekimo tinklus.

Paveikslas 2-14. Juknaičių katilinės vaizdai
Juknaičių katilinės inžinerinė infrastruktūra yra pilnai pritaikyta šiaudų rulonų deginimui. UAB
„Šilutės šilumos tinklai“ kryptingai vysto projektus šioje katilinėje. Analizuojant 2014-09-08 d.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“
2012-2014 m. investicijų Nr. O3-782, pažymime, kad 2014 metais Juknaičų katilinėje buvo
įsigytas ir įrengtas sandėlis šiaudų kurui (rulonais) laikyti. Ši investicija padės apsaugoti katilinėje
naudojamą šiaudų kurą nuo klimatinių sąlygų bei užtikrins priimtiną technologiniam procesui kuro
drėgmę.
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS POREIKIS DEGINANT ŽOLĖS BIOMASĖS GRANULES
UAB „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“ OBJEKTUOSE IR INVESTICINES SĄNAUDAS
3.1

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ katilinių palyginimas
Katilinių palyginimui atliekame objektų multikriterinį vertinimą, ranguojant objektus pagal projekto
įgyvendinimo sąlyginį paprastumą kitų objektų įgyvendinimo atžvilgiu.

Gretimybės

Tur imas žemės plotas

Pat alpų plotas

Obj ekto patikimumas

Aut omatizavimo lygis

Po veikis aplinkai

Vid urkis

4

2

2

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1,8

Kintų katilinė
Švėkšnos katilinė Nr.1
(Parko g.)

3

1

3

3

1

5

3

4

2

2

2

2

2,6

1

3

1

1

4

4

5

6

6

4

4

5

3,7

Traksėdžių katilinė

2

4

4

2

5

3

4

2

4

6

7

6

4,1

Juknaičių katilinė
Švėkšnos katilinė Nr.2
(Sodo g.)

6

6

6

6

6

2

2

3

3

3

3

3

4,1

5

5

5

5

3

6

6

5

5

5

5

4

4,9

Šilutės miesto katilinė

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

7

6,9
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Por eikis (techninis)
keisti kuro rūšį
Šil umos Tiekėjo
pri oritetas

Ap ribojimai

Rusnės katilinė

Objektas

Fiz inis
infr astruktūros
Įre nginių
nu sidėvėjimas

Turtinė nuosavybė

Lentelė 3-1. Katilinių palyginimas pagal techninius parametrus
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Pagal atliktą kokybinį ekspertinį vertinimą nustatyta, kad techniniu požiūriu optimalu būtų
rekonstruoti Rusnės ir Kintų katilines. Šiose katilinėse šiuo metu nėra procesų automatizavimo,
dirba 4 operatoriai pamainomis, naudojama kuro rūšis yra netinkama automatizavimui. Šiose
katilinė yra pakankamai techninių galimybių įvykdyti rekonstrukciją.
Visuomeniniams, administraciniams ir buitiniams statiniams leidžiama projektuoti
įkomponuotąsias, pristatytąsias, konteinerines (stogines) katilines su vandens šildymo ir garo
katilais bei jų įranga, kai:
•

vandens šildymo katilų vandens temperatūra ne didesnė kaip 110 °C ir P(s) bei V
sandauga neviršija 10000 bar×l;

•

garo katilų sočiojo garo slėgis ne didesnis kaip 0,05 MPa ir P(s) bei V sandauga neviršija
3500 bar×l.
Kai šios katilinės įrengiamos rūsiuose, draudžiama jose projektuoti dujinius ir skystojo kuro
katilus, kai skystojo kuro pliūpsnio temperatūra žemesnė už 45 °C.
Bendras katilinių šiluminis galingumas neturi viršyti statinio, kuriame ji projektuojama, šilumos
poreikio, be to, katilinės šiluminis galingumas neturi viršyti:
• 3,0 MW – stoginei ir įkomponuotai katilinei, kurioje įrengti dujiniai ir skystojo kuro katilai;
• 1,5 MW – įkomponuotai katilinei, kurioje įrengti kietojo kuro katilai.
Bendras pristatytų katilinių galingumas neribojamas.
3.2

Investicijų poreikio nustatymas
Prieš pradedant projektavimo darbus objektuose būtina atlikti:
• Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus.
• Inžinerinius geologinius tyrinėjimus.
• Statinio konstrukcijų ekspertizę.
Žolės granulių katilinės įrengimo pagrindiniai sprendiniai:
•

Rusnės katilinė. Rusnės katilinėje numatoma demontuoti esamus du vandens šildymo
katilus. Išvalyti esamą katilų salę, paliekant rezervinį kieto kuro/anglies katilą. Paruoštoje
zonoje numatoma įrengti iki 2 MW žolės granulių vandens šildymo katilą. Rezervavimui
numatomas senas kieto kuro/anglies katilas, kurio nominali galia 0,8 MW. Maksimalus
energijos poreikis sistemoje 1,9 MW. Kuro priėmimui numatoma talė granulių didmaišių
iškrovimui iš transporto bei perpylimui į tarpinę 2-3 m³ talpą. Iš tarpinės talpos sraigtiniais
transporteriais kuras paduodamas į kuro sandėliavimo patalpą, kuri gali būti
konteinerinio, patalpos ar siloso bokšto tipo. Pagal šilumos energijos poreikį katilo
automatika valdo kuro padavimą į katilą. Šilumos energijos atidavimas valdomas pagal
užduotą šiluminį grafiką. Numatoma pakeisti esamą dūmtraukį ir dūmų kanalus pagal
poreikį. Kitos inžinerinės sistemos numatomos pagal poreikį – vandens paruošimas,
siurbliai, dūmsiurbliai ir kt. Įrengiama operatorinė su automatikos ir elektrotechnikos
spintomis. Įrengiama nauja pelenų automatinio šalinimo iš katilo sistema. Įrengiamas
sauso tipo dūmų ekonomaizeris. Katilinės patalpų rekonstrukcija. Galimas poreikis
padidinti patalpų aukštingumą.

•

Kintų katilinė. Kintų katilinėje numatoma demontuoti esamus du vandens šildymo katilus.
Išvalyti esamą katilų salę, paliekant rezervinį kieto kuro katilą. Paruoštoje zonoje
numatoma įrengti iki 0,5 MW žolės granulių vandens šildymo katilą. Rezervavimui
numatomas senas kieto kuro katilas, kurio nominali galia 0,2 MW. Maksimalus energijos
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poreikis sistemoje 0,44 MW. Kuro priėmimui numatoma talė granulių didmaišių iškrovimui
iš transporto bei perpylimui į tarpinę 2-3 m³ talpą. Iš tarpinės talpos sraigtiniais
transporteriais kuras paduodamas į kuro sandėliavimo patalpą, kuri gali būti
konteinerinio, patalpos ar siloso bokšto tipo. Pagal šilumos energijos poreikį katilo
automatika valdo kuro padavimą į katilą. Šilumos energijos atidavimas valdomas pagal
užduotą šiluminį grafiką. Numatoma esamame mūriniame kamine sumontuoti
nerūdijančio plieno indėklą, pakeisti dūmų kanalus pagal poreikį. Kitos inžinerinės
sistemos numatomos pagal poreikį – vandens paruošimas, siurbliai, dūmsiurbliai ir kt.
Įrengiama operatorinė su automatikos ir elektrotechnikos spintomis. Įrengiama nauja
pelenų automatinio šalinimo iš katilo sistema. Įrengiamas sauso tipo dūmų
ekonomaizeris. Katilinės patalpų rekonstrukcija.
•

Švėkšnos katilinė Nr.1. Katilinėje numatoma demontuoti esamus du skysto kuro vandens
šildymo katilus bei panaikinti skysto kuro infrastruktūros ūkį. Gimnazijos aptarnavimui
siūloma įrengti konteinerinę katilinę greta vartotojo. Paruoštoje zonoje numatoma įrengti
iki 0,2 MW galios žolės granulių vandens šildymo katilinę. Tipiniais sprendiniai pateikti
Paveikslas 3-1.

•

Traksėdžių katilinė. Katilinėje numatoma demontuoti esamus du vandens šildymo katilus.
Išvalyti esamą skystų katilų salę, paliekant rezervinį smulkinot medienos katilą.
Paruoštoje zonoje numatoma įrengti iki 1,7 MW žolės granulių vandens šildymo katilą.
Rezervavimui numatomas senas smulkintos medienos katilas, kurio nominali galia 1,5
MW. Maksimalus energijos poreikis sistemoje 1,7 MW. Kuro priėmimui numatoma talė
granulių didmaišių iškrovimui iš transporto bei perpylimui į tarpinę 2-3 m³ talpą. Iš tarpinės
talpos sraigtiniais transporteriais kuras paduodamas į kuro sandėliavimo patalpą, kuri gali
būti konteinerinio, patalpos ar siloso bokšto tipo. Pagal šilumos energijos poreikį katilo
automatika valdo kuro padavimą į katilą. Šilumos energijos atidavimas valdomas pagal
užduotą šiluminį grafiką. Sprendiniai dėl esamo kamino turi būti priimti atlikus esamos
būklės ekspertizę. Pakeisti dūmų kanalus pagal poreikį. Kitos inžinerinės sistemos
numatomos pagal poreikį – vandens paruošimas, siurbliai, dūmsiurbliai ir kt. Įrengiama
operatorinė su automatikos ir elektrotechnikos spintomis. Įrengiama nauja pelenų
automatinio šalinimo iš katilo sistema. Įrengiamas sauso tipo dūmų ekonomaizeris.
Katilinės patalpų rekonstrukcija. Katilinė valdymas susiejamas su esamo katilo valdymu.

•

Juknaičių katilinė. Katilinės teritorijoje numatoma pastatyti naują 2 MW žolės granules
deginančią katilinę. Rezervavimui numatoma esama šiaudų katilinė. Katilinės teritorijoje
statomi nauji statiniai ir naujos inžinerinės sistemos.

•

Švėkšnos katilinė Nr.2. Katilinėje numatoma demontuoti esamą vandens šildymo katilą ir
jo vietoje įrengti naują žolės granules deginantį katilą, kurio galia 0,3 MW. Rezervavimui
lieka esamas skysto kuro katilas. Kitos sistemos lieka esamos.
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Paveikslas 3-1. 200 kW galio biokuro katilinės planas
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Preliminarios suminės investicijos pateikiamos lentelėje.
Lentelė 3-2. Investicijų poreikis
Rusnės
katilinė

Pozicija
Inžinerinės
paslaugos
Įrenginiai

Kintų katilinė

Švėkšnos
katilinė Nr.1
(Parko g.)

Traksėdžių
katilinė

Švėkšnos
katilinė Nr.2
(Sodo g.)

Juknaičių
katilinė

70.000

29.750

25.900

62.300

89.600

12.600

650.000

250.000

120.000

600.000

650.000

150.000

120.000

65.000

45.000

100.000

250.000

20.000

45.000

35.000

30.000

35.000

65.000

5.000

65.000

35.000

25.000

65.000

65.000

Bendrastatybiniai
darbai

120.000

40.000

150.000

90.000

250.000

5.000

Nenumatytos
išlaidos (10 %)
Total

107.000

45.475

39.590

95.230

136.960

19.260

1.177.000

500.225

435.490

1.047.530

1.506.560

211.860

2,00

0,50

0,20

1,70

2,00

0,30

1.000.450,00

2.177.450,00

616.194,12

753.280,00

706.200,00

Technologinės
sistemos
Elektra / automatika
Kuro ūkis

Galia, MW
Lt be PVM / MW

3.3

588.500,00

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ katilinių techninės galimybės, rizikos ir efektyvumas grįžtant prie
kitos rūšies biokuro deginimo nesant žolės biomasės granulių
Įgyvendinus investicinius projektus daugelyje objektų yra paliekami rezervavimo šaltiniai, kurie
naudoja alternatyvius energijos šaltinius.
Vertinant technologiniu aspektu, šilumos gamybos įrenginiai, kurie yra pritaikyti kūrenti šiaudų /
žolės granules yra tinkami pakeisti energijos šaltinį (alternatyvios granulės). Suderinus katilų
degimo procesus, katilo automatiką, katilas gali kūrenti ir medienos ar kitas granules. Naujuose
katiluose gamintojai šias funkcijas suprogramuoja iš anksto todėl pakeitimas didelių problemų
nesukelia. Būtina įvertinti riziką, kad keičiant granulių rūšį keičiasi naudojamo kuro kaina.
VIETINĖS ŽALIAVOS KURO GRANULIŲ CHEMINĖS SUDĖTIES ĮTAKA KATILŲ KOROZIJAI
Biokuro degimo charakteristika priklauso nuo kuro cheminės sudėties. Taip pat svarbios savybės
yra drėgnis, tankis, peleningumas, elementinė sudėtis ir šilumingumas.
Granulių gamyba, kaip ir briketų gamyba, leidžia sutankinti pirminę žolinę žaliavą nuo 150 kg/m3
iki 600 kg/m3, taip padidinant energijos kiekį tūrio vienete bei sumažinant būtinus sandėliavimo
plotus ir transportavimo kaštus. Tačiau tiek sutankinto tiek nesutankinto kuro cheminė sudėtis
nepasikeičia.
Lentelė 4-1. Skirtingų kietojo biokuro rūšių cheminė sudėtis
Kuro rūšis
Akmens
anglis
Kuras iš biomasės
Šiaudai
Paprastoji
nendrė
Nendrinis
dryžutis

Kaloringumas
MJ/kg
31,8

Lengvosios
dalelės (%)

Pelenai
(%)

Emisijų išmetimas (vidurkis) %
C

H

N

38,8

6,3

79,4

5,1

1,5

6,6

1

<0.2

5,0

46

5,9

0,5

40

0,08

0,31

16,0

O

S

Cl

17,7

66,8

8,8

46,5

5,9

0,3

42,5

0,14

0,16

17,5

-

8,0

-

6,1

0,6

-

0,1

0,05

Šilutės rajono savivaldybės šilumos tinklų pritaikymo deginti žolės biomasės granulių kurą
galimybių vertinimas

14648-01-GS.AR-1
Lapas 23 Lapų 43 Laida 0

Kuro rūšis
Drambliažolė
Pušinė
mediena
Grūdinių
šiaudai
Šienas
Kukurūzų
atliekos
Rapsų
atliekos

Lengvosios
dalelės (%)

Pelenai
(%)

Emisijų išmetimas (vidurkis) %
C

H

N

O

S

Cl

17,8

81

2,7

47,2

6,5

0,7

41,7

0,13

0,23

18,7

84

0,3

50,9

6,6

0,2

42

0,02

0,01

17,1

79,6

5,3

46,7

6,3

0,4

41,2

0,1

0,4

17,5

80,1

4,6

47

6,2

0,4

41,7

0,1

0,34

5,3

45,6

6,4

0,3

43,3

0,04

0,16

6,5

48,3

6,3

0,7

38

0,2

-

Kaloringumas
MJ/kg

16,8
17

78,7

Pateikta biokuro sausos masės cheminė sudėtis (žr. Lentelė 4-1) yra įvertinta pagal įvairius
skirtingų šaltinių pateikiamus duomenis. Tikėtina, jog nagrinėjama pievų žolė Šilutės rajone gali
pasižymėti ir kitokiomis cheminės sudėties, peleningumo ar šilumingumo charakteristikomis.
Todėl norint tiksliai nustatyti šias reikšmes reikalingi papildomi laboratoriniai tyrimai.
Remiantis panašiais bandymais matyti, jog šieno kuro korozinės savybės deginimo įrangai turėtų
būti šiek tiek geresnės nei šiaudų. Sieros kiekis yra panašus, tačiau chloridų kiekis dvigubai
mažesnis.
Šiaudų ir šieno peleningumas dažniausiai yra 5-9% nuo sausos masės. Šieno pelenų lydymosi
temperatūra 800–1100 oC, šiaudų lydymosi temperatūra 750-1050 oC. Biokuro pagaminto iš
medienos pelenų lydymosi temperatūra prasideda nuo 1150 oC ir siekia net 1650 oC .Dėl palyginti
žemos pelenų lydymosi temperatūros, žoliniai augalai gali būti maišomi su medienos kilmės
biokuru, deginami specialiose pakurose arba maišomi su specialiais priedais, sukeliančiais
pelenų lydymosi temperatūrą.
Žema pelenų lydymosi temperatūra nulemia pelenų šlako susidarymą pakuroje bei sunkiai
pašalinamas nuosėdas ant konvektyvinių šilumos perdavimo paviršių. Pelenų lydimosi
charakteristikos paprastai nustatomos laboratoriniais tyrimais pagal keletą standartų: ASTM D
1857, ISO 540 ar DIN 51730.
Tačiau bandymų su nendrių biokuru Suomijoje metu pastebėta, jog kuo vėliau kuras yra
neimamas, tuo mažesnis pelenų kiekis susidaro jį deginant. Nendrių atveju šis efektas stebimas
daugiausia dėl žalios masės praradimo šąlant orui. Tačiau apstebėta, jog vėstant orui keičiasi ir
pelenų lydymosi charakteristikos – vasarą kalio oksido kiekis mažesnis nei žiemą, o nuo jo
tiesiogiai priklauso pelenų lydymosi temperatūros charakteristika. Bandymų metu nustatytas
pelenų lydymosi temperatūrų pokytis nuo 1000 oC vasarą iki 1350 oC žiemą. Todėl galima teigti,
jog vėlesnis vėlesnis kuro nuėmimas pagerina jo degimo proceso charakteristikas.
Deginant žolės granules korozijos rizika yra mažesnė, jeigu į katilą grįžtančio vandens
temperatūra palaikoma ne mažesnė nei 65-70 oC, kitu atveju ant pakuroje, katile ir dūmų trakte
ant metalinių paviršių kondensuojasi chemiškai agresyvus dūmų kondensatas.
Analizuojamu atveju deginant šieną (nendrių, viksvų, dryžučių) jame esanti siera yra korozijos
priežastimi – dėl liepsnoje besiformuojančių H2S – aukštos temperatūros korozijos ir dėl SO3 –
žematemperatūrinės korozijos. Aukštatemperatūrinės korozijos išvengiama, jeigu degimas
vyksta inertinėmis medžiagomis dengtoje pakuroje, pvz., dengtoje karščiui atspariu mūru, betonu.
Sieros vandenilis, susidaręs zonose su deguonies trūkumu, toliau, įpūtus antrinį orą – išdega.
Didžioji dalis sieros sudega į SO2 ir tik nedidelė dalis suformuoja SO3. Šis jungiasi su vandens
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garais ir sudaro sieros rūgštį, kuri yra pagrindinė žematemperatūrinės korozijos priežastimi. Kuo
daugiau sieros yra kure, tuo prie aukštesnės temperatūros prasideda šios rūgšties kondensacija
ant katilo paviršių, taigi ir korozija. Praktiškai, dėl mažų sieros kiekių įprastiniuose kuruose, tame
tarpe ir šiene, sukėlus grįžtamo į katilą vandens temperatūrą, žematemperatūrinės korozijos katile
galima išvengti – korozija persikelia į tolimesnius paviršius – dūmų kanalus, multiciklonus ir pan.
Kada kuro sudėtyje yra didesni kiekiai chloro (Cl), korozijos mechanizmai tampa sudėtingesni.
Miško atliekų biomasei, šiaudams, šienui, durpėms būdingas didesnis šarminių metalų ir chloro
kiekis bei žemesnė pelenų lydimosi temperatūra, nei pvz., grynos medienos. Todėl kyla didesnis
katilo paviršių užteršimo pelenais ir šlakavimosi pavojus. Deginant miško kirtimo atliekas, žievę,
šieną ar šiaudų kurą, susidaro KCl ir NaCl druskos, kurios padengia katilo paviršius ir tampa
šarminės korozijos priežastimi (žr.8.10 pav.).

Paveikslas 4-1. Korozijos mechanizmas deginant kurą, kurio sudėtyje yra Cl, Na, K
Korozija gali būti sumažinta, jei šarminiai chloridai (iš biomasės) gali sąveikauti su siera (pvz. iš
durpių), suformuodami šarminius sulfatus. Vykstant tokiam procesui, korozijos sukelėjai šarminiai chloridai, ant karštųjų paviršių yra paverčiami į HCl ir kitokius dujinius produktus, kurie
lengviau pasišalina nuo vidinių kūryklos paviršių (žr. Error! Reference source not found. ir
Error! Reference source not found.). Taigi, siera durpėse turi ir teigiamą poveikį – mažina
aukštos temperatūros šarminę chloridų koroziją.
Tačiau šiame procese susidaro HCl – druskos rūgštis, kuri didina žemos temperatūros koroziją.
Šios korozijos galima išvengti, jeigu katile nesusidaro temperatūrinių zonų su rasos taško ar
žemesne temperatūra. Taip pat reikia vengti „šaltų“ paviršių chloro turinčio kuro degimo zonoje.
Vienas iš būdų to išvengti – konstrukcinis, kada kuro degimas vyksta „karštoje“ kūrykloje, be
tiesioginio kontakto su vandeniu aušinamomis sienelėmis, o šilumos mainai vyksta už kūryklos
ribų, katilo šilumokaityje. Sukėlus grįžtamo vandens temperatūrą virš rasos taško, pilnai
išvengiama ir žematemperatūrinės korozijos katilo ribose.
Jeigu katilinėje, kurioje deginamas biokuras, pagamintas iš šieno ar šiaudų, yra įrengiamas
kondensacinis ekonomaizeris, t.y. jame bus pasiekta vandens garų kondensacija,
rekomenduojama su dūmais kontaktuojančius paviršius gaminti iš chloro korozijai atsparaus
plieno. Kadangi tiek SO3, tiek HCl gerai tirpūs vandenyje, šie junginiai kondensaciniame
ekonomaizeryje yra 95-99 % pašalinami iš degimo produktų ir tolimesniuose įrenginiuose
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korozijos nesukelia. Kondensaciniame ekonomaizeryje purškiamas cirkuliuojantis vanduo turi būti
neutralizuojamas, tada pilnai užkertamas kelias korozijai šio vandens kontūre.
ATLIEKINIŲ MEDŽIAGOS SUSIDARANČIOS DEGINANT ŽOLĖS BIOMASĖS GRANULES
5.1

Pelenų kiekio įvertinimas
Šiaudų ir šieno peleningumas dažniausiai yra 5-9% nuo sausos masės. Šieno pelenų lydymosi
temperatūra 800–1100 oC, šiaudų lydymosi temperatūra 750-1050 oC. Biokuro pagaminto iš
medienos pelenų lydymosi temperatūra prasideda nuo 1150 oC ir siekia net 1650 oC .Dėl palyginti
žemos pelenų lydymosi temperatūros, žoliniai augalai gali būti maišomi su medienos kilmės
biokuru, deginami specialiose pakurose arba maišomi su specialiais priedais, sukeliančiais
pelenų lydymosi temperatūrą.
Žema pelenų lydymosi temperatūra nulemia pelenų šlako susidarymą pakuroje bei sunkiai
pašalinamas nuosėdas ant konvektyvinių šilumos perdavimo paviršių. Pelenų lydimosi
charakteristikos paprastai nustatomos laboratoriniais tyrimais pagal keletą standartų: ASTM D
1857, ISO 540 ar DIN 51730.
Tačiau bandymų su nendrių biokuru Suomijoje metu pastebėta, jog kuo vėliau kuras yra
neimamas, tuo mažesnis pelenų kiekis susidaro jį deginant. Nendrių atveju šis efektas stebimas
daugiausia dėl žalios masės praradimo šąlant orui. Tačiau apstebėta, jog vėstant orui keičiasi ir
pelenų lydymosi charakteristikos – vasarą kalio oksido kiekis mažesnis nei žiemą, o nuo jo
tiesiogiai priklauso pelenų lydymosi temperatūros charakteristika. Bandymų metu nustatytas
pelenų lydymosi temperatūrų pokytis nuo 1000 oC vasarą iki 1350 oC žiemą. Todėl galima teigti,
jog vėlesnis kuro nuėmimas pagerina jo degimo proceso charakteristikas.
Susidarančių pelenų kiekio skaičiavimui priimta prielaida, jog vidutinis žolės granulių
peleningumas siekia 8%. Skaičiavimuose vertinami tik pelenų kiekiai parinktiems katilinių
modernizavimo projektų scenarijams (žr. ).

Švėkšna
(Parko)

Švėkšna
(Sodų g.)

Kintai

Juknaičiai

Rusnė

Traksėdžiai

Rajoninė
katilinė

Lentelė 5-1. Pelenų kiekiai susidarantys deginant žolės granules
Sunaudojamas
kuro kiekis, t

Susidarančių
pelenų
kiekis, t

820

66

1022

82

X

X

X

X

X

X

X

1066

85

X

X

X

X

2420

194

X

X

X

X

X

3253

260

X

X

X

X

X

23799

1904

20547

1644

X

5.2

Pasiūlymai dėl pelenų panaudojimo
Deginant žolės granules kaip ir įprastinio kietojo biokuro deginimo metu susidaro pelenai, kurių
kiekis gali siekti apie 5%. Rajoninėje katilinėje susidariusius pelenus UAB „Šilutės šilumos tinklai“
šiuo metu realizuoja priduodami atliekų tvarkytojui, tačiau dėl griežtėjančių aplinkosauginių
reikalavimų tikėtina, jog griežtės ir pelenų tvarkymo normos dėl pelenuose esančių elementų,
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ypač sunkiųjų metalų išplovimo. Biokuro degimo metu susidariusiuose pelenuose randama įvairių
cheminių medžiagų organinės anglies, fosforo, kalio, kalcio, magnio, vandens, nikelio, švino,
kadmio, chromo, vario ir pan.
Biokuro katilinių pelenų panaudojimas ar utilizavimas yra bręstanti problema visoje Lietuvoje dėl
griežtų jų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų. Tampa aišku, jog šis klausimas turės būti
sprendžiamas artimiausiu metu.
Be pelenų šalinimo sąvartynuose pasaulinė biokuro pelenų panaudojimo praktika išskiria tokias
pagrindines panaudojimo sritis:
1. žemės ūkyje kaip trąša;
2. mikro ir makro elementų sugražinimui į vietas, kuriose buvo užaugintas biokuras;
3. kelių statyboje pagrindų sudėtyje;
4. betono gamyboje;
5. maišoma su nuotekų dumblu, mažinant dumblo pH
6. sąvartynų rekultivavimui.
Pelenų panaudojimas žemės ūkyje. Dėl gausaus augalams reikalingų mikroelementų kiekio
pelenai gali būti naudojami žemės ūkyje, kaip tai iki šiol daro žmonės kaimo vietovėse –
barstydami krosnių pelenus ant dirvos paviršiaus. Pelenuose esantys mikro ir makro elementai
ne tik didina augalų derlių, bet ir mažina dirvožemio rūgštumą. Pelenus galima naudoti kaip
kalkinę trąšą. Pakalkinus rūgštų dirvožemį, augalai geriau aprūpinami kalciu ir magniu, geriau
įsisavinamas fosforas ir kalis.
LŽI Vėžaičių mokslininkai ištyrė, jog medžio pelenai palankūs grūdinių augalų, šakniavaisinių ir
kitų augalų derliui bei kokybei. Pastebėta, jog įterpus pelenų į dirvą pagerėja jos aeracinės
savybės – augalų šaknys gauna daugiau deguonies. Pelenai labai tinka chloro nemėgstantiems
augalams– grikiams, bulvėms, lubinams. Pelenų normos priklauso nuo dirvožemio agrocheminių
savybių, nuo pelenų maisto medžiagų kiekio bei auginamų augalų.
Pelenuose esantis kalis yra potašo formos, kuris tirpsta vandenyje ir lengvai augalų
pasisavinamas. Fosforas netirpus vandenyje, tačiau augalų pasisavinamas ne blogiau nei iš
fosforo trąšų.
Pastaruoju metu imta pelenus granuliuoti, taip sulėtinant maistingųjų medžiagų išplovimą bei
supaprastinant transportavimą bei patį tręšimo procesą.
Kitas būdas panaudoti pelenus – gražinti juos į biokuro augymvietes taip atstatant natūralią
ekosistemą gražinant maistingąsias medžiagas. Nagrinėjant žolės granulių pelenų gražinimo į
pievas alternatyvą reiktų remtis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu Lietuvos
miškų institute parengtomis kompensuojamojo tręšimo miško kuro pelenais rekomendacijomis.
Tačiau tiesioginio šių rekomendacijų taikymo metodika žolės granulių pelenams nėra žinomas,
dėl ništirtos pelenų sudėties.
Kelių statyboje Švedijoje bei Suomijoje dažniausiai naudojami lakieji pelenai, susidarantys
deginant biokurą ar anglį ir nusėdę dūmų valymo sistemoje. Šie pelenai kelių statyboje naudojami
dvejais būdais:
1. pelenai naudojami kaip vientisas atskiras sluoksnis;
2. pelenai maišomi su kitu kelio pagrindu (žvyru ar smulkia skalda).
Panaudojus pelenus kelių statyboje pastebėta keleto kelio savybių pagerėjimas: tvirtumas,
patvarumas ir atsparumas šalčiui nei įprasti žvyro ir smėlio keliai.
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Tačiau naudojant pelenus kelių konstrukcijose reikalinga labiau sutankinti, sulyginti ir suspausti
kelio dangos konstrukciją bei įrengti tinkamą lietaus vandens nuvedimo sistemą, nes patenkantis
vanduo sukelia šarminę koroziją, kurią lydi medžiagos tūrio padidėjimas bei mechaninio
atsparumo sumažėjimas.
Lakieji pelenai pasižymi rišančiomis savybėmis, todėl pelenai, kuriuose gausu anglies ir silicio
gali būti maišomi į betono mišinį taip pakeičiant net iki pusės cemento kiekio. Tokia praktika
tiriama Švedijoje, panaudojant pelenus inžineriniams inžineriniam betonavimui, specialiam
injektavimui į gruntą ar grunto sutvirtinimą. Toks betonas galėtų būti naudojamas pagrindų
įrengimui. Tačiau technologinių požiūriu lakiųjų pelenų panaudojimas pramonėje sutinkamas gan
skeptiškai dėl nepastovios pelenų cheminės sudėties bei betono rišimosi proceso pokyčių.
Pelenai maišant juos su nuotekų dumblu gali būti naudojami sąvartynų rekultivavimui sudarant
vandeniui mažai laidų sluoksnį ir taip sumažinant vandens prasiskverbimą per atliekas. Pelenai
ne tik užpildo smulkias poras, bet ir suteikia mišiniui aukštą (šarminį) pH rodiklį. Tačiau Lietuvoje
santykinai mažas sąvartynų rekultyvavimo lygis, o ypač Šilutės rajone. Naudojant pelenus
rekultivacijai susiduriama ne tik su teisinės bazės neatitikimu, tačiau ir su pelenų sandėliavimo
problema.
ŽOLĖS BIOMASĖS GRANULIŲ POTENCIALAUS KIEKIO POREIKIS
6.1

Potencialaus pievų plotų poreikio skaičiavimas
Analizuojant potencialų žolės granulių kiekį pirmiausia identifikuojama katilinių eiliškumas, kuriose
turėtų būti diegiami nauji šilumos gamybos įrenginiai, taip atnaujinti senus morališkai
nusidėvėjusius įrenginius. Sudaryta pirminė katilinių prioriteto seka: Rusnės, Kintų, Švėkšnos
(Sodų g.). Dėl detalesnės analizės nustatoma ir antra eilė katilinių, kurių modernizavimas dėl
išdėstytų priežasčių nėra itin tikslinga: Traksėdžiai, Juknaičiai, Rajoninė katilinė (Šakių miestas).
Analizės rezultatai pateikiami nustatant skirtingus žolės tinkamos granulių gamybai tikėtinus
derlingumus (žr. Lentelė 6-1).
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Lentelė 6-1. Pievų ploto reikalingo katilinėms skaičiavimas
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Apskaičiuota, jog rekonstruojant Rusnės, Kintų ir Švėkšnos (Sodų g.) prireiktų nuo 213 ha iki 355
ha pievų plotų Šyšos polderyje. Jei rajoninė katilinė, kurioje dalis katilų yra nauji, būtų pervedama
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į žolės granules deginančias pakuras tuomet būtų panaudojama nuo 4109 ha iki 6849 ha pievų
vien tik rajoninei katilinei Šakių mieste.
UAB „Šakių šilumos tinklai“ pagamina apie 100GWh (iš jų 85 GWh Šilutės CŠT) šilumos energijos
per metus, tačiau decentralizuotai tiekiamos šilumos kiekis įvairiose mokyklose ir kituose
didesniuose visuomeniniuose objektuose siekia apie 13 GWh. Individualiuose namuose Šilutės
rajone šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudojama dar apie 70 GWh, kai tuo tarpu
mažosiose UAB „Šilutės šilumos tinklai“ katilinėse, kuriose galėtų būti įrengiami žolės granulių
katilai metinė šilumos gamyba siekia apie 10 GWh. Todėl tampa akivaizdu, jog žolės granulių
panaudojimas individualių namų ūkių šildymo sistemose turi potencialo. Tikėtina, jog didžioji dalis
namų ūkių naudoja pasenusius ir nesaugius bei energetiškai neefektyvius katilus, todėl jų
keitimas yra ne tik technologiškai būtinas, bet ir įvardijamas kaip vienas iš energetinio efektyvumo
didinimo tikslų nacionalinėje energetikos saugumo strategijoje ir kitose teisės aktuose
reglamentuojančios energetikos sektorių.
6.2

Galimų pievų plotų įvertinimas
Kaip galimus žolės granulių žaliavos plotus šioje galimybių studijoje parinkta nagrinėti Šyšos
polderio teritorijas (žr. Paveikslas 6-1), kurių bendras plotas sudaro 4764ha.
Šie plotai analizuojami pagal tris pagrindinius kriterijus:
1. tinkamumą: reikia kirsti krūmus arba nendres, reikia atnaujinti šienavimą, jau dabar
šienavimui tinkama teritorija;
2. buveinės tipą: užliejama pieva, žemapelkė;
3. naudojimas: nenaudojama ilgą laiką, dalinis naudojimas, kasmetis visos teritorijos
naudojimas.
Analizės rezultatai pateikiami lentelėje (žr.). Galimai pati palankiausia teritorija būtų jau dabar
tinkama šienauti užliejama pieva tačiau nenaudojama ilgą laiką. Deja tokių pievų plotų nėra.
Didžiausias pievų plotų potencialas yra krūmais ir nendrėmis apžėlusios teritorijos užliejamose
pievose, kurios yra dalinai naudojamos, jų plotas siekia 1720 ha. Įgyvendinus pirmosios eilės
katilinių rekonstrukciją žolės granulių gamybai reikiamų plotų poreikis būtų tenkinama
panaudojant užliejamas pievas, kuriose šienavimą reiktų atnaujinti, tačiau jos yra dalinai
naudojamos. Pastarojo tipo teritorijų plotas siekia 468 ha.
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Paveikslas 6-1. Analizuojami Šyšos polderio plotai
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Lentelė 6-2. Pievų plotai pagal teritorijos tipą
Eilės
numeris

Ploto parinkimo kriterijaus aprašymas

Plotas, ha

1

Jau dabar šienavimui tinkama teritorija esanti
užliejamose pievose ir yra nenaudojama ilgą
laiką

2

Jau dabar šienavimui tinkama teritorija esanti
užliejamose pievose ir yra tik dalinai naudojama

701

3

Jau dabar šienavimui tinkama teritorija esanti
užliejamose pievose ir yra kasmet naudojama

1090

4

Jau dabar šienavimui tinkama teritorija esanti
žemapelkėse, kuri nėra naudojama

12

5

Jau dabar šienavimui tinkama teritorija esanti
žemapelkėse, kuri yra dalinai naudojama

68

6

Užliejamos pievos, kuriose šienavimą reikia
atnaujinti, nes jos nenaudojamos ilgą laiką

0

7

Užliejamos pievos, kuriose šienavimą reikia
atnaujinti ir jos yra dalinai naudojamos

468

8

Reikia kirsti krūmus bei nendres užliejamose
pievose, nes pievos nenaudojamos ilgą laiką

116

9

Reikia kirsti krūmus bei nendres užliejamose
pievose, tačiau pievos yra dalinai naudojamos

1720

10

Reikia kirsti krūmus bei nendres užliejamose
pievose, tačiau pievos yra naudojamos kasmet

73

11

Patys nepalankiausi plotai - dalinai naudojami
apžėlę krūmais ir nendrėmis pelkėti plotai

0

12

Nepalankūs plotai - nenaudojami apžėlę krūmais
ir nendrėmis pelkėti plotai

13

Nepalankūs, tačiau kasmet naudojami plotai apžėlę krūmais ir nendrėmis, pelkėti plotai
VISO

6.3

Analizuojamuose plotuose augančios žolės tipai

6.3.1

Viksvynai

0

516
0
4764

Viksvynai yra tinkamiausias meldinei nendrinukei pievų tipas. Jie vyrauja žemesnėse drėgnesnėse
vietose. Šyšos polderyje viksvynus būtina prižiūrėti. Dėl perteklinio maistinio medžiagų kiekio
šiose pievose greitai gali suvešėti nendrės ir kiti augalai.
Ūkininkams viksvynai nėra labai patrauklūs – viksvų neėda gyvuliai, iš jų neruošiamas šienainis
ar šienas. Jos taip pat netinka pašarinių granulių gamybai. Sausa viksvų masė gali būti
naudojama pakratams, kurui ar pakratų arba kuro granulių gamybai (nors pakratams tinkamesni
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yra šiaudai). Dėl to viksvų pjovimo laikas yra svarbus tik tiek, kiek tai susiję su jų išdžiūvimo
galimybe. Viksvos vyrauja drėgnesnėse vietovėse, į kurias įvažiuoti iki birželio pabaigos yra
sudėtinga. Gyvuliai šiose pievose ganomi tik pavieniais atvejais.
Ūkininkavimas meldinei nendrinukei palankiu būdu šio tipo pievose turėtų būti priimtinas
ūkininkams.
Ūkininkams gali tekti pavėlinti šienavimą, tačiau dėl to jie neturėtų patirti didesnių nuostolių,
nebent šienaujama būtų rugpjūčio pabaigoje, kuomet padidėja lietaus tikimybė. Taip pat kažkiek
nuostolių gali patirti ūkininkai, laikantys gyvulius.
6.3.2

Dryžutynai
Dryžutynai vyrauja ten, kur žemė yra sausesnė. Nors meldinė nendrinukė juose kartais ir stebima,
tai yra mažai tinkama teritorija šiam paukščiui. Net ir drėgnesniais metais ar pavėlinus
melioravimo pradžią yra mažai tikėtina, kad meldinė nendrinukė pradės perėti šio tipo pievose.
Tuo tarpu ūkininkams nendrinių dryžučių pievos yra labai vertingos. Jos tinka tiek ganymui, tiek
šienainio, šieno ar pašarų granulių gamybai. Be to, nendriniai dryžučiai yra gerokai derlingesni
nei viksvos. Ūkininkai siekia šias pievas nušienauti ar nuganyti kuo anksčiau – vėliausiai iki liepos
pradžios, kuomet biomasė yra vertingiausia.
Kadangi dryžutynuose meldinė nendrinukė aptinkama retai, ūkininkavimas jose neturėtų daryti
didesnės įtakos paukščiui. Tačiau Šyšos polderyje dryžutynai yra apsupti viksvynų ar mišrių
viksvų-dryžučių pievų, o buveinės vientisumas yra viena svarbesnių paukščių apsaugos veiksnių.
Šienavimo pradžios atidėjimas bei ganymo galimybių apribojimas šiose pievose ūkininkams gali
būti labai nuostolingas.

6.3.3

Viksvynai – dryžutynai
Didžiojoje dalyje Šyšos polderio pievų viksvos ir dryžučiai auga kartu. Šios mišrios pievos taip pat
tinka meldinei nendrinukei. Šias pievas labiau turėtų vertinti gyvulius laikantys ūkininkai.
Viksvynai-dryžutynai šienainiui ir šienui ruošti netinka, kadangi nupjovus žolę neįmanoma atskirti
pašarui tinkamų dryžučių nuo tam netinkamų viksvų. Tuo tarpu laisvai besiganantys gyvuliai gali
atsirinkti tinkamas žoles. Apribojus ganymo galimybes, gyvulius laikantys ūkininkai gali patirti
nuostolių. Nuostolių dėl nušienautos biomasės neturėtų būti, kadangi, kaip minėta, šių pievų žolės
netinka pašarui (taigi šienapjūtės laikas nėra labai svarbus).
GRANULIŲ TIEKIMAS
Biokuro granulės, tame tarpe ir žolės granulės, pasižymi santykinai dideliu tankiu kuomet pirminė
žolinė žaliava nuo 150 kg/m3 supresuojama iki 600 kg/m3, taip padidinant energijos kiekį tūrio
vienete bei sumažinant būtinus sandėliavimo plotus ir transportavimo kaštus. Tokiu atveju biokuro
granulės įgyja pranašumą prieš kitas kuro rūšis transportavimo atžvilgiu, nes gabenamas
santykinai didesnis kuro kiekis skaičiuojant tona naftos ekvivalento.
Atliekant skaičiavimus priimtos prielaidos pateiktos lentelėje (žr. Lentelė 7-1).
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Lentelė 7-1. Kuro transportavimo skaičiavimo prielaidos
Transportavimo
kaina, Lt/km

Kaina
Lt/tne

Šilumingumas,
MWh/t

Tankis,
kg/m3

Talpumas,
tne/mašiną

A. Biokuras
(medienos
skiedros)

3,45

630

2,2

520

6,05

B. Šiaudai
(gniūžtės)

3,45

420

3,7

160

2,44

-

1519

-

-

-

3,45

977

4,17

600

10,32

Kuro rūšis

C. Gamtinės
dujos
D. Žolės
granulės

Atlikus skaičiavimus matoma, jog žolės granulių kuras nors ir yra brangesnis, tačiau jo kainos
jautrumas transportavimo atstumui yra mažesnis nei medžio skiedrų ar šiaudų kainai (žr.
Paveikslas 7-1). Pastebima, jog pigesnio kuro – šieno transportavimas didesniu nei 125km
atstumu jį padaro brangesnį nei įprastinį pramoninių katilinių kurą – medienos skiedras.
Šiuo metu identifikuojami bent 4 kuro žolės ir medžio granulių gamintojai Šilutės rajone, kurių
pagaminamos produkcijos metinis kiekis viršija 7000t arba 2500tne. Tuo tarpu Šilutės rajono
katilinėse, priklausančiose UAB „Šilutės šilumos tinklai“, suvartojama apie 8800tne kuro per
metus.
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Paveikslas 7-1. Kuro transportavimo atstumo įtaka kuro kainai
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KURO KAINOS TENDENCIJAS IKI 2020 METŲ IR JŲ ĮTAKA
8.1

Biokuro kainos tendencijos
Analizuojamas biokuras pagamintas iš nupjautos ir išdžiovintos žolės vėliau ją sugranuliavus,
galėtų būti vertinama bendrai su Lietuvos rinkoje prekiaujamu biokuru ir medienos granulėmis. O
laikui bėgant ir kaip tarptautinė prekė. Nors per santykinai ilgą biokuro naudojimo Lietuvos
energetikoje laikotarpį tapo aišku, jog biokuro kaina koreliuoja su gamtinių dujų kaina bei biokuro
projektų plėtra. Analizuojant metų senumo laikotarpį pastebima bendra rinkos tendencija –
didėjantis biokurą naudojančių jėgainių skaičius, bendra valstybės infliacija lemia nuosaikų, iki
5% per mėnesį siekiantį biokuro kainos augimą per pastaruosius metus. Visiškai kitokia kainos
tendencija stebima su gamtinių dujų kaina, nors didžiąja dalimi kainos korekcija buvo nulemta
naujos kainodaros, visgi mažėjantis gamtinių dujų katilinių skaičius lemia paklausos mažėjimą.
Biokuro granulių rinkos kaina koregavosi priešingai nei medienos kilmės biokuro, naudojamo
didžiosiose katilinėse, kaina. Tokią kainos tendenciją galėjo nulemti didėjantis granulių gamintojų
skaičius.
Gamtinių dujų kaina ateityje gali mažėti, tačiau ženklaus skirtumo nėra tikimasi, nes gamtinių dujų
paklausa nuosaikiai mažėja, o naujojo SGD terminalo pastovūs kaštai bus dalinami vis
mažesniam dujų kiekiui ir dėl to, net ir importuojant pigesnį produktą, galutinis vartotojas už tą
patį dujų kiekį gali mokėti ir daugiau. Bet kokiu atveju tikėtina, kad SGD terminalu tiekiamos dujos
padidins konkurencija dujų tiekimo rinkoje, todėl dalis ekspertų laukia vartotojams palankesnės
kainodaros. Visgi pastaruoju metu situacija gamtinių dujų tiekimo sektoriuje dėl tiekimo
patikimumo ir saugumo nėra aiški.
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Paveikslas 8-1. Pagrindinių kuro rūšių Lietuvoje kainų tendencija
Tikėtina biokuro granulių paklausa Europoje padidės nuo 8 iki 11 mln. t per metus iki 2020 metų
remianti de Wolf/Eubionet3 prognozėmis, toks poreikio augimas sudaro palankias sąlygas
biokuro granulių gamintojams.
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija bei LAMMC miškų institutas ir Aleksandro Stulginskio
universitetas atliko studiją bei įvertino biokuro kainos sudėtį – kaštus reikalingus biokuro
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paruošimui ir transportavimui. Studijos apimtyje buvo priimtos prielaidos kaip keisis biokuro
kainos dedamosios iki 2020-2025 metų. Priimtos pagrindinės prielaidos, jog vidutinis biokuro
tiekimo grandinėje dirbančių žmonių atlyginimai, lyginant su dabartiniu lygiu, augs dvigubai, kuro
ir elektros kainos augs 20%, o technikos aptarnavimo kaštai augs 50%.
Studijoje pastebima, jog biokuras yra transportuojamas vis didesniais atstumais ir transportavimo
kaštai ima sparčiai didėti. Didėjant biokuro kainai turėtų būti iš naujo įvertinamas potencialas
naudoti greitos rotacijos augalus vietinėse apylinkėse. Įvertinus šiuos duomenis bei parinktas
prielaidas buvo nustatyta, jog medienos kilmės biokuro kaina 2020-2025 metais su
transportavimu galėtų siekti netgi 720-800 Lt/tne arba 15-30% daugiau nei šiandiena.
Tuo tarpu šiaudų vidutinė kaina 2020-2025 metais su transportavimo kaštais siektų apie 615-650
Lt/tne (šiuo metu kaina svyruoja 450-500 Lt už toną naftos ekvivalento ribose)
Šiaudų granulių kaina 2020-2025 metais su transportavimo kaštais siektų apie 1180-1220 Lt/tne
(šiuo metu kaina svyruoja 800-1000 Lt už toną naftos ekvivalento ribose).
Šiuo metu šieno granulių kaina Lietuvos rinkoje jas parduodant į Lenkiją svyruoja panašiame
diapazone kaip ir šiaudų granulių 800-950Lt/tne. 2020-2025 metai galima prognozuoti apie 11501200lt/tne.
Remiantis „U.S. Energy Information Administration“ metine 2014 energetikos sektoriaus apžvalga
galima prognozuoti galimą gamtinių dujų kainos tendencijas. Gamtinių dujų kainos prognozės
sudarytos remiantis keturiais rinkos scenarijais:
1.
2.
3.
4.

didelė naftos ir gamtinių dujų pasiūla;
lėtas ekonomikos augimas;
greitas ekonomikos augimas;
maža naftos ir gamtinių dujų pasiūla.

Paveikslas 8-2. Gamtinių dujų kainos prognozės pagal EIA
Apžvalgoje daroma išvada, jog gamtinių dujų kaina turi potencialo 2025 metais kilti nuo 20 iki 55%
nuo dabartinės kainos. Taigi kartu su gamtinių dujų kaina turėtu kilti ir kietojo biokuro kaina darant
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prielaidą, jog didėjanti gamtinių dujų kaina paskatins biokuro vartojimą ir taip padidins jo paklausą
galbūt ne tik centralizuoto tiekimo šilumos ūkyje, bet ir pramonėje.
8.2

Žolės granulių panaudojimo įtaka šilumos kainai
2013 m. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ pagamino 91815 MWh šilumos: biokuru (smulkinta
mediena) – 79127 MWh (86%), mazutu – 4860 MWh (5,3%), skalūnų alyva – 708 MWh (0,8 %),
dyzelinu – 519 MWh (0,6%), akmens anglimi – 1559 MWh (1,7%), malkine mediena – 1253 MWh
(1,4%), medienos granulėmis – 622 MWh (0,7 %), šiaudais – 2949 MWh (3,2%), suskystintomis
dujomis – 218 MWh (0,3%).
Dėka eksploatuojamo kondensacinio ekonomaizerio, kuris gamina šilumą nenaudojant kuro,
įmonė nepirko už 1 386 tūkst. litų biokuro.
Atlikus technologinę esamos šilumos gamybos įrangos UAB “Šilutės šilumos tinklai” lokaliuose
CŠT tinkluose analizę buvo identifikuotos kelios katilinės, kurių būklė yra itin prasta arba
perspektyvi kuro rūšies keitimui į žolės granules. Katilinės, kuriose būtų galima įrengti naujus
biokuro deginimo įrenginius, naudojančius žolės granules – Rusnės, Kintų ir Švėkšnos (Parko).
Akivaizdu, jog žolės granulių kaina yra kur kas didesnė nei įprastos malkinės medienos dabar
naudojamos minėtose katilinėse (išskyrus Švėkšnos), tačiau šilumos kainos dedamąsias verta
analizuoti ir darbo sąnaudų dedamosios prasme. Malkinių katilinių, kurios kurenamos vietoje
darbininkų ruošiamu kuru, darbo imlumas yra gan didelis ir šildymo sezono metu katilinėje turi
dirbti mažiausiai 4 žmonės, tuo tarpu pilnai automatinėje granulinėje katilinėje nuolatinės darbo
vietos įrengti nereikia. Granulinės katilinės aptarnavimui užtenka vieno žmogaus, kuris periodiškai
patikriną katilinę, priima atvežta kurą, išvalo pelenus ar patikriną prietaisų veikimą. Tokiu būdu
būtų galima pasiekti papildomos naudos įrengiant rajone kelias automatizuotas granulines
katilines, kurias aptarnautu ne keturi žmonės kiekvienoje, o vienas mobilus žmogus.
Žolės granulių katilinių įrengimas Šilutės rajone vertinamas analizuojant esamą situaciją.
Darbo sąnaudų dedamoji

Kuro sąnaudų dedamoji

Elektros sąnaudų dedamoji

250,0

2,1

LT/MWH

200,0
0,8
65,1

150,0
100,0
50,0
0,0

10,5
57,0
3,3
Rajoninė
katilinė

0,8
65,1

0,8
70,1

15,2

27,0

0,8
38,0
20,3

Traksėdžiai

Rusnė

Juknaičiai

101,7
Kintai

3,4

230,8

121,4
9,7
Švėkšna
(Sodų g.)

2,4
Švėkšna
(Parko)

Paveikslas 8-3. Šilumos kainos dedamosios: darbo užmokesčio fondo, kuro sąnaudų,
elektros sąnaudų, prie esamos situacijos
Pastebima, jog didžiausia šilumos kainos dedamųjų suma yra Švėkšnos (Sodų g.) katilinėje,
tačiau šioje katilinėje, esančioje gimnazijos rūsyje žolės granulių katilinės įrengimas nėra
nagrinėjamas dėl katilinių įrengimo taisyklių draudimo įrengti katilines rūsyje. Papildomų statinių
ar teritorijos parko apsupta gimnazija neturi, todėl tikslingiausia naudoti esamą šilumos gamybos
įranga, bei skyrus papildomą finansavimą, ją modernizuoti.
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Įrengus žolės granulių katilines Rusnės, Kintų ir Švėkšnos (Parko) šio šilumos kainos dedamosios
pasikeičia atitinkamai pagal prieš tai atitinkamoje katilinėje buvusį kurą.
Darbo sąnaudų dedamoji

Kuro sąnaudų dedamoji

Elektros sąnaudų dedamoji

250,0

2,1

LT/MWH

200,0
150,0

3,4

100,0
50,0
0,0

10,5
57,0
3,3
Rajoninė
katilinė

0,8
65,1
15,2
Traksėdžiai

129,2
0,7
Rusnė

3,4
0,8
38,0
20,3
Juknaičiai

230,8

3,4

120,0

98,8

2,5
Kintai

9,7
Švėkšna
(Sodų g.)

2,4
Švėkšna
(Parko)

Paveikslas 8-4. Šilumos kainos dedamosios: darbo užmokesčio fondo, kuro sąnaudų,
elektros sąnaudų, jei analizuojami įrenginiai būtų pakeisti žolės granulių įrenginiais 2015
metais
Rusnės katilinės modernizavimo atveju gauta didesnė šilumos kainų dedamųjų suma, dalinai dėl
to, jog naudojamas brangesnis ir technologiškai pažangesnis kuras, o sąlyginai didelis
pagaminamos šilumos kiekis per metus sumažina automatizavimo efektą.
Kitokia situacija stebimas Kintuose, kur naudojamas toks pats pigus kuras kaip ir Rusnėje, tačiau
santykinai mažas per metus pagaminamos šilumos kiekis didina darbo sąnaudų dedamąją.
Švėkšnos (Parko) atveju brangesnės medžio granulės pakeičiamos pigesnėmis žolės
granulėmis, todėl stebimas šilumos kuro kainų mažėjimas.
Vertinant kainos prognozę 2020-2025 periodui naudojamos prielaidos, jog darbo užmokestis
augs dvigubai, kuro kaina nuosaikiai didės 20%, o elektros kaina – 30%. Atlikus skaičiavimu su
siūlomais trimis žolės granulių katilais identifikuoja, jog esminių pokyčių šilimos kainų dedamųjų
sumoje nebus. Tačiau analizuojant perspektyvinį 2020-2025 laikotarpį pastebima, jog katilinėse,
kuriose santykinai didelės darbo sąnaudos tenkančios pagaminamos šilumos kiekiui, šilumos
kainų dedamųjų suma išauga ir siekia katilinių naudojančių skystąjį kurą šilumos kainos dedamųjų
sumą.
Darbo sąnaudų dedamoji

Kuro sąnaudų dedamoji

300,0

2,7

1,1
78,1

250,0

LT/MWH

Elektros sąnaudų dedamoji

200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

13,7
68,4
6,6
Rajoninė
katilinė

4,4

1,1

1,1
78,1

84,1

1,1
45,6

30,4

54,1

40,7

Traksėdžiai

Rusnė

Juknaičiai

277,0

203,4

145,7

Kintai

Švėkšna
(Sodų g.)

19,4

4,8
Švėkšna
(Parko)

Paveikslas 8-5. Šilumos kainos dedamosios 2020-2025 metais: darbo užmokesčio fondo,
kuro sąnaudų, elektros sąnaudų, jei analizuojami įrenginiai nebūtų pakeisti žolės
granulių įrenginiais
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Šilumos kaina UAB „Šilutės šilumos tinklai“ apskaičiuoja kaip vidutinę kainą, t.y. sąnaudų
tenkančių visoms katilinėms vidurkis priklausantis nuo pagamintos šilumos kiekio. Analizuojant
vidutinė šilumos dedamųjų sumą nėra stebimi dideli skirtumai įdiegiant žolės granulių katilines dėl
vienos paprastos priežasties – modernizuoti siūlomose katilinėse pagaminama santykinai mažas
šilumos kiekis per metus, nes tik rajoninė katilinė Šilutės mieste veikia visus metus. Dėl šios
priežasties analizėje nenagrinėtos išlaidos nusidėvėjimui gali būti labai didelės
modernizuojamoms katilinėms. Todėl galimai reikalinga papildoma parama įrangai įsigyti ir
projektavimo bei montavimo darbams atlikti.
100,00
90,00
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LT/MWH

70,00

9,41

12,33

12,23

72,18

70,09

9,49

60,00
50,00
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Esama situacija 2015 Perspektyvinė situacija Perspektyvinė situacija Perspektyvinė situacija
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granulių katilus
granulių katilais
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Paveikslas 8-6. Vidutinės šilumos kainos dedamosios: darbo užmokesčio fondo, kuro
sąnaudų, elektros sąnaudų, skirtingų scenarijų ir skirtingų periodų atveju
RIZIKŲ VERTINIMAS
9.1

Investicijų apsauga
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įgyvendino kelis projektus susijusius su šilumos gamyba, kuriuos
finansavimo Europos Sąjunga. Šie projektai buvo įgyvendinti Šilutės rajoninėje katilinėje. UAB
„Šilutės šilumos tinklai“ turi įsipareigojimus 5 metus išlaikyti sukurtą turtą bei su juo pagaminti tam
tikrus energijos kiekius tam, kad būtų pasiekti įsipareigojimai susiję su CO2 sutaupymais. Tokiu
atveju Šilutės rajoninėje katilinėje investicinių projektų įgyvendinimas yra problematiškas.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ yra reguliuojamas šilumos tiekėjas, kurio investicijos įtraukiamos į
balansą ir skaičiuojama amortizacija 16 metų. Gali būti, kad dalies iš numatytų panaikinti įrenginių
nebus galima demontuoti, dėl šios priežasties.

9.2

Schemos įgyvendinimas
Siūloma įgyvendinti schema gali susidurti su keliais iššūkiais:
1. Granulių gamintojai gali naudoti žolę granulių gamybai iš kitų plantacijų, kurios nėra
aktualios.
2. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įgyvendinus investicijų projektus naudos ne žolės, o šiaudų
ar kitos rūšies granules, nes jų gamyba gali būti pigesnė. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ vis
dar aktyviai neprekiauja Lietuvos biokuro biržoje, tačiau ateityje pirkimai turės būti
vykdomi per šią centralizuotą sistemą. Pagrindinis konkurso kriterijus yra žemiausia

Šilutės rajono savivaldybės šilumos tinklų pritaikymo deginti žolės biomasės granulių kurą
galimybių vertinimas

14648-01-GS.AR-1
Lapas 38 Lapų 43 Laida 0

3.

4.

kaina, su sąlyga, kad perkama prekė atitinka keliamus techninius reikalavimus. Šiuo
atveju Šilumos tiekėjas turės nurodyti minimalius reikalavimus, tačiau juos atitiks ir kitų
rūšių granulės.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įgyvendinus investicijų projektus pirks ne vietinių granulių
gamintojų produkciją, o tiekėjų, kurie gali patiekti energijos šaltinius tomis pačiomis
sąlygomis iš kitų rajonų. Tokiu atveju nepasiekiamas projekto pagrindinis tikslas – sukurti
paklausą žolės granulėms iš Šilutės rajono.
Esama šilumos ūkio sistema sukuria prielaidas veikti nepriklausomiems šilumos
gamintojams centralizuotos šilumos ūkio sistemos apimtyje. Nepriklausomi šilumos
gamintojai, matydami, kad sistemoje bus naudojamas sąlyginai brangus kuras (palyginus
su dabartiniu) gali būti suinteresuoti investuoti į šias sistemas. Palyginamosios sąnaudos
yra nustatomos pagal Tiekėjo gamybos kintamąsias, kurios šiuo atveju stipriai išaugtų
(galutinė kaina vartotojui stipriai įtakota nebūtų, nes sumažėja pastoviosios sąnaudos).
Investavus nepriklausomiems šilumos gamintojams atliktos investicijos nebedirbtų.

9.3

Teritorijų planavimo dokumentai
Vadovaujantis Šilutės rajono teritorijos bendruoju planu, yra numatomas, kad Šilutės rajonas bus
dujofikuotas. Planuojamu laikotarpiu numatoma sukurti magistralinių dujotiekių tinklą ir pradėti
vystyti dujų skirstomuosius tinklus. Tai savo ruoštu įtakos centralizuotai tiekiamos šilumos ūkį dėl
padidėjusios konkurencijos tarp energijos šaltinių.
Taip pat, bendrojo plano sprendiniuose yra numatoma rekonstruoti Šilutės, Rusnės, Juknaičių
katilines pritaikant gamtinių dujų kurui ir numatant rezervinį kurą iš atsinaujinančių energijos
šaltinių.

9.4

Teisinės bazės analizė
Lietuvos Respublikoje energetikos sektoriaus veiklą reguliuoja šie pagrindiniai teisės aktai:
Energetikos įstatymas, Nacionalinės energetikos strategijos, Šilumos ūkio įstatymas,
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymas, bei kitos strategijos ir įstatymai. Poįstatyminiai
teisės aktai nubrėžia įstatymų nuostatų vykdymo būdus ir priemones - tai Vyriausybės ir
ministerijų programos, planai, normos, reikalavimai, taisyklės, reglamentai ir kitos normos, o jų
konkrečios nuostatos priklauso nuo pagrindiniuose teisės aktuose suformuluotų gairių. Valstybės
įstatymų rengimui ir jų koregavimui didelę įtaką turi Europos Sąjungos Direktyvų nuostatos bei
Vyriausybės programa. Todėl toliau skyriuje pateikiama trumpa biokuro pagaminto iš šieno
apžvalga šių įstatymų apimtyje.

9.4.1

Energetikos įstatymas
Energetikos įstatymas apibrėžia bendrą energetikos veiklą, taip pat ir energetikos plėtojimo ir
reguliavimą. Šis teisės aktas reglamentuoja ir efektyvų energijos bei energijos resursų vartojimą.
Šienas įstatyme traktuojamos kaip atsinaujinantis vietinis kuras.
Energetikos įstatyme numatytos nuostatos, kurios numato naudoti vietinius bei atsinaujinančius
energijos išteklius, žr. pvz. 3 straipsnis. Bendrieji energetikos veiklos tikslai 8) vietinių ir
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra“ ir „4 straipsnis.3. Priimdamos sprendimus,
valstybės ir savivaldybių institucijos, atliekančios energetikos veiklos valdymo, reguliavimo,
priežiūros ir kontrolės funkcijas, pagal kompetenciją: 5) skatina vietinių ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybą ir vartojimą“.
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9.4.2

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (toliau NENS)– tai pagrindinis energetikos
srities teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiama Lietuvos Respublikos energetiniai tikslai ir jų
įgyvendinimo planai. Svarbiausias Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslas
– užtikrinti energetinę nepriklausomybę iki 2020 m. bei sustiprinti valstybės energetinį saugumą
ir stabilumą. Strategijoje taip pat atsispindi ir Europos Sąjungos politika energetikos sektoriuje, ji
susieta su Vyriausybės programa.
NEPS numatoma didinti nepriklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų. Šiam tikslui pasiekti
didinamas vietinių išteklių: biokuro ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių, naudojimas.
4-asis punktas įvardija vieną pagrindinių siekių Lietuvos energetikai: „Siekiant, kad Lietuva būtų
visavertė Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybė narė, šalies energetika turi būti visiškai
integruota į Europos energetines sistemas, o pati šalis – turėti pakankamai vietinių pajėgumų
patenkinti savo energijos poreikius ir būti pajėgi dalyvauti ir konkuruoti bendrose ES energijos
rinkose, efektyviai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis energetikos srityje.“. Strategijoje yra
pažymima, kad „19.1. energetinė nepriklausomybė. Lietuvos energijos poreikis bus patenkinamas
naudojant vietinius ir diversifikuotus energijos išteklius. Tai yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti
patikimą energetinės sistemos funkcionavimą ir užkirsti kelią galimiems energijos tiekimo
sutrikimams“. Kaip ir ankstesnių metų Nacionalinėse nepriklausomos energetikos strategijose,
vietiniai ištekliai išlieka svarbūs energetiniai nepriklausomybei.

9.4.3

Šilumos ūkio įstatymas
Šilumos ūkio įstatymas apibrėžia šilumos ūkio subjektų veiklą, tarpusavio ryšius ir atsakomybę,
taip pat nusako jų santykius su šilumos vartotojais. Įstatymas iš esmės reglamentuoja šilumos
ūkio restrukturizaciją, valdymo pasikeitimus. Įstatymo tikslas ne tik mažiausiomis sąnaudomis
užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, bet ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai
ir ginti šilumos vartotojų teises, didinti konkurenciją šilumos ūkyje.
Šilumos ūkio įstatyme numatomos nuostatos, kuriomis būtina skatinti vietinių išteklių panaudojimą
šilumą gaminančiose vietinėse katilinėse - tai reglamentuoja „1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir
tikslai 5) gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos
išteklius“.

9.4.4

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija nustato tikslus ir prioritetus vadovaudamasi
nacionaliniais interesais, jau parengtais strateginiais dokumentais, taip pat Jungtinių Tautų ir jau
minėtos 2006 metais atnaujintos ES darnaus vystymosi strategijos nuostatomis. Joje numatomi
pagrindiniai Lietuvos vystymosi tikslai ir uždaviniai, tenkinantys darnų santykį tarp
aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų bei sudarantys galimybes pasiekti
visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų.
Kaip energetikos šakos galimybė 48 punkte nurodoma vietinio kuro platesnis panaudojimas,
siekiant sumažinti gamtinių dujų importą. Ši nuostata naudojama ir NENS.
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9.4.5

Valstybės ilgalaikės raidos strategija
Vizija. Energetikos srityje pagrindinės nuostatos ir valstybės veiksmų kryptys – kurti šalies
energetikos politiką atsižvelgiant į pagrindinius ES energetikos politikos aspektus bei vyraujančias
pasaulio energetikos raidos tendencijas, parengti reikiamą teisės bazę ir sukurti atitinkamas
energetikos valdymo bei reguliavimo institucijas, numatyti energetikos politikos įgyvendinimo
būdus, remiantis šalies energetikos sektorių tolygios raidos scenarijų detalia analize,
optimizacijos skaičiavimais ir sukaupta bei susisteminta statistine informacija, siekiant užtikrinti
šalies energetikos gyvybingumą, ekonominį konkurencingumą, patikimumą, energijos vartojimo
veiksmingumą ir kuo mažesnę žalą aplinkai.
Kaip vienas iš uždavinių vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo srityje nurodoma
ekonominėmis, teisinėmis bei organizacinėmis priemonėmis skatinti medienos, buitinių bei žemės
ūkio atliekų ir kitų vietinių kuro rūšių vartojimą.
Suformuota Valstybės misija: „Teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis valstybė turi užtikrinti
kuo geresnę gamtos išteklių apsaugą, efektyvesnį ir taupesnį jų naudojimą. Mokesčiai už išteklius
turi būti pertvarkyti taip, kad jų dydis priklausytų ne tik nuo sunaudotų išteklių kiekio, bet ir
naudojimo efektyvumo. Valstybė turi visokeriopai remti kuo platesnį vietinių atsinaujinančių
išteklių naudojimą ir atliekų perdirbimą. Savivaldybėms turi būti suteikta daugiau teisių
disponuoti jų teritorijoje esančiais gamtos ištekliais. Itin daug dėmesio turės būti skiriama
efektyvesniam energijos išteklių naudojimui. Atsinaujinančių išteklių energija iki 2020 metų turi
sudaryti 23 % visos suvartojamos energijos. Turi būti sukurta reikiama teisinė bazė ir teikiama
visokeriopa parama energetiniams poreikiams skirtam žemės ūkiui vystyti.“.
Iškeliamas uždavinys skatinti vietinio kuro naudojimo efektyvumą: „1.4.1. Išanalizuoti teisines ir
finansines sąlygas, kurios užtikrintų efektyvią energijos gamybą, naudojant vietinius,
atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius.“.

9.4.6

Nacionalinės energetikos strategijos projektas
Šiuo metu yra rengiama Nacionalinė energetikos strategija, už jos rengimą atsaingas Lietuvos
energetikos institutas. Dabartinėje aktualioje projekto redakcijoje numatoma, jog
nepanaudotas/netinkamas naudoti šienas (žolė) taip pat gali būti priskiriamas tai pačiai vietinio
atsinaujinančio kuro rūšiai kaip ir šiaudai. Tačiau dėl aukštesnės nei šiaudų kainos žolės retai
naudojamos energetinėms reikmėms (išimtis galėtų būti specialiai auginamos žolės, pvz.
drambliažolė, topinambai ir kt.). Lietuvoje dėl nemažų nenaudojamos žemės plotų žolės
panaudojimas energetinėms reikmėms gali turėti potencialą, bet įvertinus žemės derlingumą ir
nuėmimo/apdirbimo sąnaudas neatrodo ekonomiškai patrauklus.
Kaip keletas iš strateginių akcentų numatomi:
•

vietinių ir atsinaujinančių išteklių naudojimas. Jeigu tai ekonomiškai efektyvu, prioritetą
būtina teikti tausiam ir racionaliam vietinių ir atsinaujinančių bei atliekinių energijos išteklių
vartojimui.

•

darni energetikos sektoriaus raida, kuri turi
gamtosauginėje ir socialinėse sferose.

užtikrinti darnumą ekonominėje,
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9.4.7

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2009/28/EB (dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių
išteklių energiją)
Šioje Europos Sąjungos direktyvoje šalims – narėms keliami tikslai energetikoje naudoti
atsinaujinančius energijos ir vietinius išteklius, mažinant importuojamo kuro poreikį. Taip pat
direktyva skatina mažesnių biokuro katilinių statybą: „Perėjus prie decentralizuotos energijos
gamybos būtų gauta įvairiapusės naudos, įskaitant vietinių energijos išteklių naudojimą, vietos
energijos tiekimo saugumo padidėjimą, transportavimo atstumo sutrumpėjimą ir mažesnius
energijos perdavimo nuostolius“. Didžioji dalis direktyvoje numatytų energetikos vystymo tikslų
perkelta į NENS.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Parengus galimybių studija daromos šios išvados ir rekomendacijos:
1.

2.

3.

Individualiuose namuose Šilutės rajone šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudojama
apie 70 GWh, kai tuo tarpu mažosiose UAB „Šilutės šilumos tinklai“ katilinėse, kuriose
galėtų būti įrengiami žolės granulių katilai metinė šilumos gamyba siekia apie 10 GWh.
Todėl tampa akivaizdu, jog žolės granulių panaudojimas individualių namų ūkių šildymo
sistemose turi potencialo. Rekomenduojama įvertinti ne tik UAB „Šilutės šilumos tinklai“
katilinių pritaikymo deginti žolės granules potencialą.
Nustačius prioritetinę rekonstruojamų katilinių eilę – Rusnė, Kintai, Švėkšna (Sodų g.),
apskaičiuotas pievų plotų poreikis žolės granulių gamybai siekia nuo 213 ha iki 355 ha
atitinkamai derlingumui keičiantis nuo 5 t/ha iki 3 t/h.
Papraščiausias žolės granulių kaip ir kito kietojo biokuro pelenų šalinimo būdas jį
realizuojant savartynuose, tačiau reikia įvertinti ir griežtėjančius aplinkosauginius
reikalavimus taip įdiegiant naujus pelenų panaudojimo būdus.

4.

Žolės granulių deginimui reikalinga įranga skiriasi nuo įprastų medžio granules
deginančių įrenginių, tačiau tinkama deginti tiek šiaudų tiek medžio granules. Svarbiausia
kontroliuoti žolės granulių degimo procesą taip neleidžiant pasiekti pelenų lydymosi
temperatūros ar nesužeminant grįžtamo vandens temperatūros tiek, kad dūmai pradėtų
kondensuotis ant darbinių paviršių taip sukeliant pastarųjų koroziją.

5.

Identifikuotas sąlyginai palankiausių pievų žolės granulių žaliavos gamybai plotas siekia
701 ha. Tai užliejamos pievos, kurias galima šienauti jau dabar ir jos yra dalinai
naudojamos, tačiau neintensyviai. Renovuojant Rusnės, Kintų ir Švėkšnos (Sodų g.)
katilines užtektų įsisavinti ir 468 ha užliejamų pievų, kuriose šienavimą reiktų atnaujinti
nors jos ir yra dalinai naudojamos.

6.

7.

Žolės granulių panaudojimas leistų automatizuoti katilinės veiklą, taip sumažinant darbo
sąnaudų kaštus, tai itin aktualu mažai šilumos pagaminančiomis mažoms katilinėms.
Atlikti poveikio šilumos kainos dedamosioms modeliavimo rezultatai rodo, jog vidutinė
analizuotų šilumos kainos dedamųjų reikšmė liktų nepakitus, tačiau būtų pasiektas
aukštesnis sistemos technologinis lygmuo bei pagerintas patikimumas.
Didinant žolės granulių katilinių skaičių būtų didinamas žolės granulių, gaminamų Šilutės
rajone, poreikis taip ženkliai prisidedant prie teritorijų plotų, reikalingų meldinei
nendrinukei, išsaugojimo ir atkūrimo.
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