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Šilumos gamybos iš biokuro plėtra Klaipėdos mieste.
Katilinės, gamybos ir pramonės paskirties pastato, statybos
projektas Liepų g.68, Klaipėdoje, įrengiant 6MW galios
vandens šildymo katilą.
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BENDRIEJI DUOMENYS
Informacija apie planuojamos veiklos organizatorių
AB “Klaipėdos mediena”, i.k. 240616710
Direktorius Nikolajus Ivanovas
Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda
tel.+(370 46) 469555, faks. +(370 46) 469595 ,
El. paštas: info@mediena.lt
Tinklalapis: www.mediena.lt
Informacija apie projekto rengėją
UAB ”Nest Baltija” , i.k. 301560706
direktorius Vygantas Labanauskas
Adresas: Piliakalnio g. 5A, 46224 Kaunas
tel.8-698-13543, Tel./faks. +370 37 212081
El. paštas: nest.baltija@gmail.com
Projekto vadovas Gintautas Buzas (KA Nr. 32850)
Bendrieji reikalavimai
privaloma atlikti visuomenės informavimo procedūrą;
 privaloma paruošti techninį ir darbo projektus;
statinio projekto ekspertizė – būtina;
iki statinio statybos pradžios reikalingas statybas leidžiantis dokumentas;
privaloma statinio projekto vykdymo ir techninė priežiūra.
Tikslas
Akcinė bendrovė „Klaipėdos mediena“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą
"Šilumos gamybos iš biokuro plėtra Klaipėdos mieste“ (projekto kodas Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-010012), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.
Projekto metu AB „Klaipėdos mediena“ numatoma įrengti biomase kūrenamą 6 MW galios vandens
šildymo katilą. Pagaminta šilumos energija bus tiekiama į Klaipėdos miesto šilumos tinklus. Katilinėje
šilumos gamybai numatoma 6000 kW vandens šildymo katilas. Nauja biokuro katilinės įranga, įrengiama
naujai projektuojamame pastate, kuro padavimo sistemai panaudojamas esamas kuro sandėlis. Katilinės
šilumos gamybos įrangos instaliuota galia 6MW. Naujas katilas su visa pagrindine ir pagalbine įranga
prijungiamas prie esamų šilumos tinklų.

Uždaviniai:
Padidinti biomasės naudojimą šiluminės energijos gamybai Klaipėdos mieste.
- Pagerinti šiluminės tiekimo patikimumą Klaipėdos mieste.
- Panaudoti efektingesnius įrenginius oro taršai mažinti.
Siektini rezultatai:
Užtikrinti vietinių išteklių naudojimą energijai gaminti.
Su mažinti neigiamą poveikį aplinkai

Statybos vieta
Liepų g. 68 Klaipėdos m. žemės sklypo kad. Nr. 2101/0004:573
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektu teritorijos
Žemės sklypo plotas 17.7487 ha
KM-2019-004/14.1-01-PP-AR
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Ištrauka iš www.maps.lt
Statybos rūšis
Nauja statyba
Pastato paskirtis
Pastatas priskiriamas gamybos ir pramonės paskirties pastatams.
Statybos paskirtis
Statybos paskirtis – pastatyti 6 MW galios biokuro katiline.
Statinių kategorija
Statiniai priskiriami ypatingos svarbos statinių kategorijai.
Tvarkomi pastatai patenka į visuomenei svarbų statinių sąrašą (STR 1.04.04:2017, 4 pr.)
Esama padėtis
AB .Klaipėdos mediena" yra viena didžiausiu medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje.
Gamindama šilumos energija savo reikmens, jos pertekline dali gali perduoti į Klaipėdos miesto
centralizuotus šilumos tiekimo tinklus. Šiuo metu iš disponuojamu 11,5 MW kaip nepriklausomo
šilumos gamintojo galimybes tiekti šilumą miestui yra ribotos: 1 MW šildymo sezono metu ir 2
MW nušildymo sezono metu. Šiuo metu veikia dvi kieto kuro katilinės 2 MW galios ir 3,5 MW galios.
AB „Klaipėdos mediena“ iniciatyva 2018 m. IĮ „Ranalija“ parengė planuojamos ūkinės veiklos
atranką „AB „Klaipėdos mediena“ katilinės veiklos išplėtimas bei pagrindinės gamybos oro valymo
sistemų tobulinimas Liepų g. 68 Klaipėdoje“. Gauta aplinkos agentūros teigiama išvada.
Tais metais buvo patvirtintas pakoreguotas detalusis planas.
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PAGRINDINIAI SPRENDIMAI
Trumpas statybos sklypo apibūdinimas
AB .Klaipėdos mediena" žemes sklypas yra teritorijoje, skirtoje pramonės ir gamybos
įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektu statybai. Klaipėdos miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 1
d. įsakymu Nr. ADl-533 20,4698 ha sklypas
adresu Liepų g. 68 dalinamas i keturis sklypus. Detaliojo plane keitimo pagrindu
nekilnojamojo turto registre adresu Liepų g. 68 Klaipėdoje įregistruotas 17,7487 ha žemes
sklypas (kadastro Nr.2101/0004:573 ), kurį AB .Klaipėdos mediena" nuomoja iš Lietuvos
Respublikos.
Klaipėdos miesto bendrojo piano teritorijų funkciniu prioritetu brėžinyje AB .Klaipėdos
mediena" ir gretimi žemes sklypai patenka į pramones ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei
kitų sandėliavimo objektu statybai skirtas zonas.
AB .Klaipėdos mediena" teritorijoje gamybine veikla vykdoma daug metu, todėl yra
suformuota išvystyta infrastruktūra: nutiesti ryšio, elektros perdavimo, vandentiekio, lietaus ir
komunalinių nuotekų tinklai, dujotiekis, paklota šilumos tiekimo iš vietines katilines trasa, įrengti
įvažiavimai ir susisiekimo keliai, automobiliu stovėjimo aikšteles. Rekonstrukcijos ar naujų statybų
atvejais bus rengiami atskiri projektai, kuriuose pagal poreiki bus numatyta griovimo ir statybų
darbu tvarka. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zona. Kultūros paveldo objektų teritorijoje
nėra. Teritorijoje yra nustatytas 1,1772
ha. Danės upės apsaugos zonos ir pakrantes
apsaugos juostos plotas. Statiniai planuojami ne arčiau kaip 90 m už pakrantes apsaugos
zonos.

Planuojami pastatai ir įrenginiai
Planuojamas pastatas– katilinė:
Pastatas planuojamas karkasinis, mišrus ( g/b kolonos ir metalinės sijos), 6x6m. Pamatai- poliniai.
Stogas- sutapdintas.
Sienos ir stogo apdaila - daugiasluoksnių plokščių. Pastatas planuojamas dviejų dalių skirtingu
aukščiu. Katilinė nuo esamo sandėlio pastato skiria priešgaisrinė siena ir formuojamas atskiras gaisrinis
skyrius.
Planuojama lauko ir vidaus įranga:
-6MW vandens šildymo katilas, įrengimas pastato viduje;
-elektrostatines filtras, įrengiamas lauke;
-dūmtraukis, laisvai stovintis lauke.

Planuojamas technologijos procesas
Šiluminės energijos gamyba
Projekto metu AB „Klaipėdos mediena“ numatoma įrengti biomase kūrenamą 6 MW galios vandens
šildymo katilą. Pagaminta šilumos energija bus tiekiama į Klaipėdos miesto šilumos tinklus. Katilinėje
šilumos gamybai numatoma 6000 kW vandens šildymo katilas. Nauja biokuro katilinės įranga, įrengiama
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naujai projektuojamame pastate, kuro padavimo sistemai panaudojamas esamas kuro sandėlis. Katilinės
šilumos gamybos įrangos instaliuota galia 6MW. Naujas katilas su visa pagrindine ir pagalbine įranga
prijungiamas prie esamų šilumos tinklų.
Katilinė dirba nepertraukiamu rėžimu. Darbą kontroliuoja budintis operatorius. Įrangos priežiūros ir
remonto darbus atliks gamybinių įrenginių priežiūros personalas. Darbuotojų skaičius sumontavus naują
katilo agregatą nesikeis. Buitinės patalpos nebus įrenginėjamos.
Kuro padavimo sistema

Šalia katilinės įrengiama kuro padavimo sistema dirbanti automatiniu rėžimu ir užtikrinanti 16 val.
darbą be papildomo užkrovimo. Kuro padavimo sistema susideda 4 žertuvų su hidrauline pavara, kuro
padavimo transporterio. Kuras ant judamųjų sandėlio grindų užpilamas frontaliniu krautuvu.
Biokuro deginimo pakūra
Biokuro deginimo pakura – slankiojančio ardyno tipo su dūmų recirkuliacija. Pakuros bunkeryje yra
kuro lygio davikliai, kurie pagal kuro kiekį bunkeryje reguliuoja kuro transporterio, bei kuro sandėlio
žertuvų darbą. Bunkeryje įrengiama priešgaisrinė sklendė ir automatinė priešgaisrinė sistema, kuri
suveikia bunkeryje pakilus temperatūrai aukščiau 85°C, ir bunkeris gesinamas vandeniu atsidarius
automatizuotai sklendei.
Kuras iš pakuros bunkerio, hidrauliniu maitintuvu stumiamas (maitintuvo darbą, pagal pakuros
galingumą, reguliuoja automatika), ant pakuros judamo ardyno, kur ir vyksta degimo procesas. Degimo
kamera sąlyginai suskirstyta į tris degimo zonas. Kuras maitintuvu, paduodamas į pirmąją zoną, kurioje
slinkdamas nuožulniu ardynu žemyn džiovinamas pakaitintu oru ir spinduliuojančia nuo pakuros sienų
šiluma. Išdžiūvęs kuras patenka į antrąją degimo zoną. Čia jis, veikiant aukštai temperatūrai dujofikuojasi
ir susidariusios dujos susimaišiusios su antriniu oru dega virš kuro sluoksnio palaikydamos pakuroje apie
900 °C temperatūrą. Pilnam dujų sudeginimui įvedamas tretinis oras. Kad užtikrinti optimalų degimo
procesą, kūrykloje įrengiamos trys oro padavimo sistemos . Į oro padavimo sistemą numatoma dūmų
recirkuliacija.
Pakura pagaminta iš metalinio korpuso, termoizoliacinės medžiagos bei sienas ir skliautą sudarančio
mūro (šamotinės plytos). Ardynas liejamas iš kaitrai atsparaus špižiaus, legiruojamo chromu. Ardynui
judesį suteikia hidraulinė pavara.
Vandens šildymo katilas
Vandens katilas - dviejų degimo produktų eigų, vamzdžių šilumokaitis, skirtas vandens šildymui.
Katilas statomas ant rėmo, apatinė dalis prijungiama prie pakuros. Katile numatyta kaitrinių paviršių
valymo suslėgtu oru sistema, kurios atvamzdžiai yra įrengti katilo duryse. Orą paviršių valymo suslėgtu
oru sistemai tiekiamas iš centralizuotos suspausto oro sistemos.
Pelenų šalinimas
Pelenai iš pakuros ir multiciklono šalinami automatizuotai, žertuvais su hidrauline pavara, pelenų
sraigtinio transporterio pagalba ir kaupiami 13m3 pelenų konteineryje pritaikytu transportuoti savikroviu
sunkvežimiu. Pelenai perduodami utilizuoti atliekų tvarkymo įmonei. Skaičiuotinas susidarančių pelenų
kiekis katilui dirbant nominaliu režimu 0,270 m3/parą.
Dūmų šalinimas ir valymas
Dūmų valymui numatytas multiciklonai ir elektrostatiniai nusodintuvai. Po elektrostatiniais
nusodintuvais pelenų sukaupimui numatytas pelenų konteineris pritaikytas transportuoti savikroviu
sunkvežimiu. Kiekvieno katilo pelenų šalinimo sistema veikia autonomiškai.
Dūmus numatyta šalinti į projektuojamą Ø750 mm 18 m aukščio dūmtraukį dūmsiurbio pagalba.
Proceso valdymas ir automatizavimas
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Technologinio proceso detaliam atvaizdavimui ir valdymui, katilinės centriniame valdymo pulte
projektuojamas atskiras asmeninis kompiuteris su kompiuterine valdymo sistema SCADA. Įrengimų
konstrukcija, veikimo technologija ir automatizuotas proceso valdymas užtikrina leistiną išmetimų normą į
atmosferą. Išvystyta signalizacijų sistema informuoja aptarnaujantį katilinės personalą apie katilo darbo
režimus, praneša apie įrengimų darbą, avarines situacijas.

Nuotekų tvarkymo pasiūlymai
Kadangi projektuojama technologija bei su ja susiję statiniai integruojasi į esamą veikiančią
infrastruktūrą, bus naudojami teritorijoje esami centralizuoti inžineriniai tinklai.
Gamybinės nuotekos bus šalinamos į esamus kanalizacijos nuotekų tinklus.
Gamybiniams ir priešgaisrinėms poreikiams bus naudojamas vanduo iš esamų tinklų. Įrengus naują
katilą , poreikis padidės nereikšmingai.

Atliekų tvarkymo pasiūlymai
Deginant biokurą kaip liekanti nepavojingas atliekas yra pelenai. Pelenų surinkimas bus vykdomas
uždaru būdu ir transporteriais paduodamas į pelenų konteinerį. Pelenų išvežimą vykdo specializuota
įmonė.

Orientacinis energetinių išteklių kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai
Santykinės elektros energijos sąnaudos biokuro katilinės įrenginiuose 1MWh šilumos pagaminti iki 12 kWh/1MWh.
Šilumos suvartojimas katilinėje yra neaktualus, kadangi dalis gaminamos šilumos energijos
naudojama patalpų šildymui. Katilinės patalpa šils nuo esamos įrangos skleidžiamos šilumos.
Geriamojo vandens suvartojimas nedidės.
Techninio vandens suvartojimas sudarys nedidės, pajungiamas nuo įmonėje esančio techninio
vandentiekio.

Triukšmo lygis
Transporto ir stacionarių taršos šaltinių keliamas triukšmas neviršys ribinių triukšmo verčių
gyvenamojoje teritorijoje, nustatytų HN 33:2011.
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STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Rodikliai

I. SKLYPAS
1.1

Sklypo plotas

m2

177487

1.2

Sklypo intensyvumas

%

57

1.2

Sklypo tankumas

%

56

MW

6

1.3.
II. PASTATAI
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Pastatas-Katilinė, nauja
paskirties rodikliai: bendras galingumas
bendras plotas

2

222,56

2

222,56

2

-

3

m

pagrindinis plotas

m

pagalbinis plotas

m

2.1.5

pastato tūris

m

2075

2.1.6

aukštų skaičius

vnt.

1

2.1.7

pastato aukštis

m

10.85

2.1.8

pastato atsparumas ugniai (I, II. ar III)

I

IV. KITI
4.1.

Katilų skaičius katilinėje, projektuojamas

4.2.

Kuro rūšys

4.3.

Projektuojamo katilo instaliuota galia

4.4.

Planuojamos katilo metinės kuro sąnaudos

4.5.

Planuojama katilo šiluminės energijos gamyba

Projekto vadovas

vnt

1
biokuras

MW

6

t/ metus

11200
52000

MWh/metus

Gintautas Buzas, KA Nr. 32850
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SITUACIJOS SCHEMA

SKLYPO PLANAS M 1:500

Projektuojamas duntraukis
plieninis D800/1000, H=15m

Projektuojamas šiluminės trasos perkėlimas

Naikinama šiluminė trasa

,T2
T1

E4

Projektuojamas aušinimo šulinys

Projektuojamas vandentiekio įvadas

V2

Naikinama 10KV elektros kabelio trasa

Projektuojamas 10KV kabelinės linijos perkėlimas

E4
E4

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI:
Sklypo plotas
Sklypo užstatymo plotas
Sklypo užstatymo tankumas
Sklypo užstatymo intensyvumas

PASTATŲ EKSPLIKACIJA:

01
02
03
04
05
06
07

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama katilinė
Esamas pastatas- Kuro sandėlis

Žemės sklypo riba

Esamas pastatas- Katilinė
Esami pastatai
Esamas pastatas- Baldų cechas
Projektuojamas pastatas

Esamas pastatas- Drožto špono cechas
Esamas pastatas- Gamybinis pastatas

Projektuojamas dumtraukis

Esamas pastatas- Medienos drožliu plokščiu
laminavimo baras ir sandelis

Naikinama šiluminė trasa
Naikinama 10 KV elektros kabelio trasa

08

Esamas pastatas- Drožlės cechas

09

Esamas pastatas- Sandėlis

E4

Esamas pastatas- Kliju cechas

V2

10

177487 m2
97530
m2
56
%
57
%

T1, T2

Perkeliama šiluminė trasa

PASTABOS.
1. Inžinėriniai tinklai trukdantys statinio statybai bus perkloti.
2. Geležinkelio atšaka bus trumpinama.

Perkialiama 10 KV elektros kabelio trasa
Projektuojamas gamybinis vandentiekis

0
LAIDA
ATESTATO
NR.

STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
Šilumos gamybos iš biokuro plėtra Klaipėdos mieste.Katilinės,
gamybos ir pramonės askirties pastato, statybos projektas
Liepų g.68, Klaipėdoje, įrengiant 6MW galios vandens šildymo
katilą.
KATILINĖ
Laida
SKLYPO PLANAS SU INŽINĖRINIAIS TINKLAIS. M 1:500

0
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KM-2019-004/14.1- 01-PP.B-01

1

1

708

15704

02

L-01

4500

L-01

PROJEKTUOJAMAS KATILINĖS PASTATAS

12350

01
±0,000

7000

EKSPLIKACIJA

01

L-02

6000

L-02

L-02

6000

L-02

Projektuojama katilinė

02

Esamas pastatas kuro sandėlis

L-02

6000

A

L-02

01

0
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LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
Šilumos gamybos iš biokuro plėtra Klaipėdos mieste.Katilinės,
gamybos ir pramonės paskirties pastato, statybos projektas
Liepų g.68, Klaipėdoje, įrengiant 6MW galios vandens šildymo
katilą.
KATILINĖ
Laida
AUKŠTO PLANAS

0
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AB "Klaipėdos mediena"
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1

1

Pjūvis A-A

ESAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS KATILINĖS PASTATAS
+10,700
+9,500

+7,200
+6,240

±0,000

-0,150
4500

7000

0
LAIDA

2018 - 10 - 30
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Šilumos gamybos iš biokuro plėtra Klaipėdos mieste.Katilinės,
gamybos ir pramonės paskirties pastato, statybos projektas
Liepų g.68, Klaipėdoje, įrengiant 6MW galios vandens šildymo
katilą.

ATESTATO
NR.

KATILINĖ
Arch.

Laida
PJŪVIS A-A

0
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1

1

02

TRANSPORTERIS

KATILAS

01

CIKLONAS

PELĖNŲ
KONTEINERIS
ELEKTROFILTRAS

PAKURA

DUMTRAUKIS

EKSPLIKACIJA

0
LAIDA
ATESTATO
NR.

01

Projektuojama katilinė

02

Esamas pastatas kuro sandėlis

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
Šilumos gamybos iš biokuro plėtra Klaipėdos mieste.Katilinės,
gamybos ir pramonės askirties pastato, statybos projektas
Liepų g.68, Klaipėdoje, įrengiant 6MW galios vandens šildymo
katilą.
KATILINĖ
Laida
TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PLANAS
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1

1

KLAIPĖDOS KATILINĖ, LIEPŲ G. 68

+19,000

ESAMAS DŪMTRAUKIS

ESAMAS DŪMTRAUKIS

ESAMI KATILINĖS PASTATAI

ESAMI KATILINĖS PASTATAI

ESAMI KATILINĖS PASTATAI

PROJEKTUOJAMAS KATILINĖS PASTATAS
+10,700
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