„Amber Grid“ modernizavo dvi dujų skirstymo stotis, planuose – naujų objektų
rekonstrukcija
Daugiau kaip 2 tūkstančius kilometrų dujotiekių ir 65 dujų skirstymo stotis eksploatuojantis bei
prižiūrintis gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ nuosekliai investuoja į
Lietuvos magistralinio dujotiekio efektyvumą, patikimumą ir saugumą. Atsižvelgiant į šiuolaikinius
reikalavimus, atnaujintos dvi dujų skirstymo stotys Alytuje ir Jonavoje. Šių projektų vertė – 4 mln.
eurų be PVM, pusė lėšų skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Pasak „Amber Grid“ technikos direktoriaus Andriaus Dagio, apie 60 proc. Lietuvos gamtinių dujų
perdavimo infrastruktūros pastatyta daugiau kaip prieš 25 metus, todėl investicijos į vamzdynų ir
dujų skirstymo stočių atnaujinimą yra būtinos ir bus tęsiamos.
„Siekiame, kad Lietuvos dujų perdavimo sistema keistųsi, būtų moderni ir pritaikyta
šiandieniniams dujų vartojimo poreikiams. Integracija į Europos dujų sistemą, kuriama
bendra Baltijos šalių dujų rinka taip pat įpareigoja mus užtikrinti tinkamą dujų perdavimo
tinklo kokybę. Tinkama infrastruktūros priežiūra lemia žmonių saugumą, mažesnę aplinkos
taršą, dujų kaip kuro tiekimo patikimumą ir mažesnes tinklo priežiūros sąnaudas“, – sako
„Amber Grid“ technikos direktorius Andrius Dagys.

Modernizuotos Alytaus ir Jonavos miestų dujų skirstymo stotys įrengtos naujuose pastatuose,
juose sumontuota pažangi technologinė įranga: dujų slėgio mažinimo įtaisai, dujų apskaitos
prietaisai, įrengtos automatizuoto valdymo, nuotolinio duomenų perdavimo, signalizacijų sistemos.
Tokiu būdu sumažinta avarijų ir sutrikimų tikimybė. Sumontuoti nauji elektrotechnikos ir įžeminimo
įrenginiai, sutvarkyta teritorija.
Per modernizuotą Jonavos dujų skirstymo stotį dalis dujų tiekiama ir didžiausiai dujų vartotojai
Lietuvoje – trąšų įmonei „Achema“. Įdiegta optimalaus pajėgumo įranga leidžia efektyviau
panaudoti rekonstrukcijai skiriamas lėšas.
2020–2022 m. planuojamas Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stočių bei Mažeikių dujų apskaitos
stoties atnaujinimas. Naujais projektais siekiama užtikrinti dujų infrastruktūros tinkamą
funkcionavimą ir optimizuoti infrastruktūros išlaikymo sąnaudas.
Pagrindinė dujų skirstymo stočių paskirtis – dujų apskaita bei dujų slėgio mažinimas iki slėgio,
reikalingo sistemos naudotojui. Stotyje taip pat vykdomi ir kiti svarbūs technologiniai procesai: dujų
išvalymas, pašildymas, odoravimas (kvapo suteikimas). Dauguma Lietuvos perdavimo tinkle
esančių dujų skirstymo stočių yra naujos statybos arba jau rekonstruotos.
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