AB „Kauno energija“ pasirašė sutartį dėl biokuro katilų įrengimo Petrašiūnų
elektrinėje
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2014 m. kovo 31 d. AB „Kauno energija“
pasirašė rangos darbų sutartį, pagal kurią
bendrovei priklausančioje Petrašiūnų
elektrinėje bus įrengti du po 12 MW galios
biokuro katilai ir ne mažesnės, kaip 6
MW galios kondensacinis ekonomaizeris.
Įrenginiai bus įdiegti nuosekliai vykdant
bendrovės plėtros strategiją ir siekiant
toliau mažinti šilumos kainą vartotojams.
Kartu su katilais ir ekonomaizeriu bus įrengtas
biokuro sandėlis su kuro transportavimo įranga.
Projekto
rangovas
turės
atlikti
visus
projektavimo, demontavimo, statybos, įrengimų pirkimo, tiekimo, montavimo, derinimo darbus,
atlikti esamo pastato techninio stovio įvertinimą rekonstruojamoje dalyje, užtikrinti garantinius
parametrus biomasės katilams ir pakuroms dirbant nominaliu našumu, apmokyti dirbti Petrašiūnų
elektrinės personalą ir priduoti objektą perkančiajai organizacijai. Visus projektavimo ir rangos
darbus rangovas pagal sutartį turės atlikti pagal principą „iki rakto“.
Projekto tikslas – dar labiau sumažinti bendrovės palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir,
tuo pačiu, galutinę vartotojams tiekiamos šilumos kainą.
Naujus biokuro įrenginius AB „Kauno energija“ diegia įgyvendindama projektą „Petrašiūnų
elektrinės rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą (I etapas)“ vykdomą pagal
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.4ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (Projekto
kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-02-K-03-007). Projektui jau yra patvirtinta Europos Sąjungos struktūrinių
fondų parama iki 6 mln. litų. Visa projekto vertė be PVM sudarys 21,47 mln. Lt.
Projekto darbai bus pradėti jau šį pavasarį, o darbų pabaiga numatoma 2015 m. kovo 31 d. Projekto
rangovas – UAB „Enerstena“.
Savo gamybos savikaina rekonstruota Petrašiūnų elektrinė sudarys rimtą konkurenciją
nepriklausomiems šilumos gamintojams. Modernizuodama sau priklausančius gamybos šaltinius,
per pastaruosius 3 metus AB „Kauno energija“ savo vartotojams tiekiamos šilumos kainą sumažino
apie 14 proc. Pradėjus eksploatuoti naujuosius katilus, galutinė vartotojams tiekiamos šilumos
kaina dėl to turėtų dar sumažėti.
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