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Per savaitę

Baisogalos katilinėje – suomiškos technologijos
Įdiegta naujovė leis sutaupyti penktadalį kuro ir mažiau terš aplinką
Ferdinandas ČĖSNA

Praėjusios savaitės pabaigoje 
Baisogalos katilinėje pristatytas 
naujas projektas – sumontuotas 
dūmų kondensacijos ekonomaize-
ris su pagalbiniais įrenginiais.

Pasidomėti vertinga naujove, 
pažymėti ekonomiškai naudin-
go projekto įdiegimo pradžią bei 
pasidžiaugti baisogalių dar vienu 
sėkmingai įgyvendintu projektu 
tądien į minėtą katilinę suvažiavo 
daug garbingų žmonių – rajono 
valdžios atstovai, verslo partne-
riai, projekto rengėjai bei vykdy-
tojai, garbūs baisogaliai.

Kuro reikės penktadaliu 
mažiau

„Galėjome ir toliau gyventi po 
senovei, nediegdami jokių nau-
jovių, neieškodami būdų gerinti 
ekologiją, ar negalvodami, kaip 
jei ne žymiai atpiginti, tai nors 
nedidinti centralizuotai baisoga-
liams tiekiamos šilumos įkainius“, 
- atidarant naująjį įrenginį kalbėjo 
UAB „Baisogalos bioenergija“ 
vadovas Vytautas Praninskas.

Jo žodžiais, šis įrenginys prie 
keturių megavatų galingumo ka-
tilo yra pirmasis šalyje. Ir dar jis 
pirmas mūsų šalyje tuo, kad yra 
suomių sukurtos technologijos 
„Condens“ firmos gaminys. 

Direktorius svečiams pasakojo, 
kad jų katilinėje įrengtas konden-
sacinis dūmų įrenginys su inte-
gruotu kaminu biokuro deginimo 
katilui, kuris dar veikia ir kaip 
šlapias dūmų valymo nuo kietųjų 
dalelių filtras. Todėl, anot direkto-
riaus, nuo šiol į Baisogalos padan-
gę iš katilinės kamino kylantys 
dūmai bus dešimt kartų švaresni, 
ir du kartus mažiau jų, nei buvo 
iki šiol – mažiau terš aplinką.

Kadangi nominali šio ekono-
maizerio galia sudaro per 0,837 
megavato, planuojama, kad jis 
padės sutaupyti apie 20 procen-
tų biokuro. Įdiegus kondensacinį 
ekonomaizerį, kaip sakė direkto-
rius V. Praninskas, planuojama, 
kad jis pagamins apie 1500 me-
gavatvalandžių šilumos energijos 
per metus. Metinis kuro suvarto-
jimas sumažės nuo 5028 iki 4123 
tonų.

Šiluma su dūmais nebeišeis 
per kaminą

Anot direktoriaus, už katilo 
dūmsiurbio išmetami dūmai nu-
kreipiami į kondensacinį ekono-
maizerį, kuriame yra aušinami 
termofikaciniu vandeniu. Kon-
densacinio ekonomaizerio viduje 
dūmai, aptekėję kietos įkrovos 
elementus, patenka į kondensa-
cinio ekonomaizerio dūmtraukį 
ir pašalinami į atmosferą. Dūmų 
srautų valdymui projektuojama 
dūmų sklendė, taip pat paliekant 
esamą dūmų sklendę. Matuoja-
mos dūmų temperatūros prieš ir 
už ekonomaizerio.  

„Tuo pačiu sumažėjus sude-
ginamo kuro kiekiui sumažės ir 
teršalų išsiskyrimas į aplinką, o 
dėl šlapio dūmų valymo efekto 
į atmosferą su dūmais bus išme-
tamas žymiai mažesnis kietųjų 
dalelių kiekis. Šilumos kiekio pa-
didėjimas sudeginus tą patį kuro 
kiekį, esant ekonomaizeriui, gau-
namas dėl gilaus dūmų aušinimo 
ir dūmuose esančių vandens garų 
kondensacijos“, - direktorius sve-

čiams išsamiai detalizavo naujojo 
įrenginio technologinius ypatu-
mus.

Projektas neguls ant vartotojų 
pečių

Užbaigdamas projekto prista-
tymą, direktorius akcentavo tokią 
pagrindinę jo naudą: pirma didelė 
nauda – bus mažiau teršiamas oras 
bei aplinka, kita nauda – tokiam 
pat kiekiui energijos pagaminti 
prireiks mažiau kuro, o tai reiškia 
mažesnes išlaidas kurui. Antai, 
sudeginus 20 procentų mažiau 
kuro būtų sutaupoma per šimtą 
tūkstančių litų.

„Jei kuras ateityje taip pasiu-
tusiai nebrangtų, šilumos var-
totojams galėčiau pažadėti, kad 
nebrangs ir pati šiluma“, - anot di-
rektoriaus, šis projektas neturėtų 
gulti ant vartotojų pečių.

Užbaigdamas pristatymą di-
rektorius sakė, kad šio projekto 
sąmatinė vertė yra 999 tūkstančiai 
litų, projektas dalinai finansuoja-
mas LAAIF (Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicinio fondo) prie 

LR Aplinkos apsaugos ministeri-
jos.

Mero dovana - paskutinis 
žarsteklis

Katilinę palaiminęs bei pašven-
tinęs parapijiečių klebonas Tomas 
Janavičius prisipažino, kad gavęs 
tokią netikėtą užduotį net skambi-
no Romoje esančiam savo draugui 
konsultacijos: kaip tokiu atveju 
teisingai atlikti liturgines apeigas.

Išklausęs katilinės direktoriaus 
išsamų pristatymą apie naujovę, 
kunigas sakė aprimęs: juk pats 
Dievas žmogui tam ir davė protą, 

kad šis saugotų gamtą – tokia ir 
yra naujojo projekto paskirtis.

Kartu dalyvavęs rajono meras 
Darius Brazys pasidžiaugė, kad 
didelių investicijų jau sulaukia-
ma ne tik rajono centre, bet ir 
mažesniuose miesteliuose – šiuo 
atveju Baisogaloje.

Rajono meras D. Brazys UAB 
„Baisogalos bioenergija“ direk-
toriui įteikė menišką simbolinį 
žarsteklį. Baisogalos krašto 
seniūnas Romas Kalvaitis antrino 
merui sakydamas: ir tegul tai būna 
paskutinis žarsteklis mūsų mieste-
lyje.

Baisogalos rajoninėje katilinėje sumažėjus sudeginamo kuro kiekiui, mažiau bus 
teršiama ir aplinka, o dėl šlapio dūmų valymo efekto į atmosferą bus išmetamas 
žymiai mažesnis kietųjų dalelių kiekis. 

Rajono meras Darius Brazys pasidžiaugė, kad didelių investicijų jau sulaukiama ne 
tik rajono centre, bet ir mažesniuose miesteliuose, o Baisogalos rajoninės katilinės 
direktoriui įteikė menišką simbolinį žarsteklį.

Baisogalos rajoninėje katilinėje iškilmingai pristatytas naujas projektas – sumon-
tuotas dūmų kondensacijos ekonomaizeris su pagalbiniais įrenginiais.

Rimanto PETRIKO nuotr.
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Jame dalyvavo rajono dailės ir 
technologijų mokytojai. Paskaitas 
skaitė V. Kudirkos pagrindinės 
mokyklos dailės mokytoja meto-
dininkė V. Šipulskienė ir Gražinos 
pagrindinės mokyklos mokytoja 
ekspertė J. Kurmanskienė.

Suaugusiųjų ir jaunimo nefor-
maliojo ugdymo centre LR Sei-
mo narė R. Šalaševičiūtė pristatė 
savo knygą „Vaiko teisės ir parei-
gos kasdieniniame gyvenime“.

GERIAUSIAS VAISTAS. 
Vykdant projektą „Geriausias 
vaistas – sveikatos puoselėjimas“ 

Rajono viešojoje bibliotekoje su-
rengtas susitikimas su gydytoja 
homeopate, lektore, sveikos gy-
vensenos propaguotoja D. Laury-
naitiene. Pokalbio tema – „Apie 
natūraliąją mediciną“.

ANGLŲ KALBA. Gražinos 
pagrindinėje mokykloje vyku-
sioje V–X klasių mokinių anglų 
kalbos olimpiadoje šiemet da-
lyvavo 50 mokinių. Pirmąsias 
vietas joje pelnė: V. Kudirkos pa-
grindinės mokyklos dešimtokas 
V. Ramanauskas, Vaižganto pro-
gimnazijos VIII klasės mokinys 
L. Liutkevičius ir V. Kudirkos 
pagrindinės mokyklos šeštokė V. 
Pakštaitė.

ŠAŠKIŲ VARŽYBOSE. Ra-

jono olimpinio festivalio šaškių 
varžybose, kuriose dalyvavo 
penkios komandos, pirmąją vie-

tą iškovojo Vaižganto gimnazi-
jos komanda. Komandoje – tik 
abiturientai: A. Kryžanovskij, V. 

Kasparaitė, E. Smalinskas ir J. 
Pertrauskas.
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