
Aplinkos apsaugos  2021 m.          d. 
rašto Nr. (30.1)-A4-             priedas

Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis  TIPK leidimo Nr. T-K.4-21/2018

„ “   pavadinimas: AB Kauno energija  

2   atitikties GPGB palyginamasis 

Eil. Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios
 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
Siekiant pagerinti  aplinkos apsaugos 

 GPGB yra  ir taikyti 
aplinkosaugos vadybos  (AVS), kuriai  
šios 

- - -

    
- Netaikoma Neaktualu

 nustatoma aplinkosaugos politika, apimanti 
  aplinkosauginio veiksmingumo - Netaikoma Neaktualu

Su finansiniu planavimu ir investicijomis  
   ir  planavimas ir - Netaikoma Neaktualu

     
programos,  parengtis ir reagavimas, atitikties 
aplinkos  aktams užtikrinti)

- Taikoma
Informacija pateikta 
paraiškos 10 priede

Veiklos  tikrinimas ir   
taikymas

- Netaikoma Neaktualu

  atliekama AVS ir jos 
nuolatinio tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo - Netaikoma Neaktualu

   - Taikoma
  azoto  

  

GPGB1
Aplinkosaugos 

vadybos 
sistema (AVS)

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  
 

Atsižvelgimas   galutinio išmontavimo  
aplinkai naujo  projektavimo ir eksploataciniu 

- Netaikoma Neaktualu



laikotarpiu
Reguliarus lyginamosios sektoriaus  taikymas - Netaikoma Neaktualu

 užtikrinimo ir (arba)   
programas, skirtas užtikrinti, kad visos   kuro 

  nustatytos ir kontroliuojamos (GPGB 9)
- Taikoma

Valdymo   sumažinti   ir (arba)   
    eksploatacijos 
  paleidimo ir sustabdymo 

laikotarpius (GPGB 10 ir GPGB 11)

- Netaikoma

 tvarkymo   užtikrinti, kad  
 o susidariusios atliekos  pakartotinai 

naudojamos, perdirbamos arba kitaip regeneruojamos, 
 GPGB 16   

- Netaikoma Neaktualu

   potencialiems 
nekontroliuojamiems ir (arba) neplanuotiems   
išmetamiems teršalams nustatyti ir tvarkyti

- Netaikoma  veiklos tarša

 valdymo   išvengti  
  susidarymo kraunant, iškraunant, 

 ir (arba) tvarkant  liekanas arba 
priedus arba, jei tai 

- Netaikoma
Neaktualu (pagrindinis kuras 
–  dujos tiekiamos 

vamzdynu)

Jei tikimasi arba yra   kad bus sukeltas 
jautriems receptoriams  darantis triukšmas, – 
triukšmo valdymo 

- Netaikoma Neaktualu

Jei deginamos, dujinamos arba bendrai deginamos 
nemalonaus kvapo medžiagos, –  valdymo 

- Netaikoma

Nerengiama,  veikla 
 sukeliamo neigiamo 

poveikio sveikatai nedarys 
(paraiškos 25 priedas).

GPGB 2

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 

Po bloko perdavimo eksploatuoti ir po bet kokio 
pakeitimo, kuris   reikšmingos  bloko 
bendram elektriniam naudingumui ir (arba) bendram 
grynajam kuro naudingumui, ir (arba) bendram 

 energijos naudingumui, atlikti  
 blokui veikiant visa apkrova ir laikantis EN 
 nustatyti dujinimo, IDKC ir (arba)  

     ir (arba) 
  kuro  ir (arba)  

 energijos  Jei EN  
 GPGB yra ISO,  ar   

 kuriuose pateikti   
 duomenys, taikymas.

- Netaikoma



Vykdyti  proceso   su 
 išmetimu   ir   nurodytuosius 

toliau, 
- - -

 dujos (Srautas, deguonies kiekis,   
ir  vandens  kiekis)

- Taikoma
Atliekami periodiniai 

matavimai
GPGB 3

  apdorojimo nuotekos (Srautas, pH ir 
- Taikoma

      ne  nei 
nurodyta ir laikantis EN  Jei EN   
GPGB yra ISO,  ar   

 kuriuose pateikti   
 duomenys, taikymas.

- - -

NH3  (Kai naudojama SKR ir (arba) SNKR)
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

NOX  akmens anglys ir (arba) lignitas,   
 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

NOX  kietoji  ir (arba)    
 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

NOX  mazutu ir (arba) gazoliu  katilai ir 
varikliai

Bet kokios 
galios

Taikoma
Atliekami periodiniai 

matavimai

NOX gazoliu varomos  turbinos
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

NOX  dujomis  katilai, varikliai ir 
turbinos

Bet kokios 
galios

Taikoma
Atliekami periodiniai 

matavimai

NOX anglies ir plieno   dujos
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

NOX chemijos  technologinis kuras
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

NOX IDKC 
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

NOX   platformose esantys  deginantys Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

N2O akmens anglys ir (arba) lignitas cirkuliacinio 
 sluoksnio katiluose

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

N2O kietoji  ir (arba)  cirkuliacinio 
 sluoksnio katiluose)

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

CO  akmens anglys ir (arba) lignitas,   
 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

GPGB 4

  
gamybos  

(GPGB) išvados  
  

 

CO  kietoji  ir (arba)    Bet kokios Netaikoma Neaktualu



 galios

CO  mazutu ir (arba) gazoliu  katilai ir varikliai
Bet kokios 

galios
Taikoma

Atliekami periodiniai 
matavimai

CO gazoliu varomos  turbinos
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

CO   dujomis  katilai, varikliai ir 
turbinos

Bet kokios 
galios

Taikoma
Atliekami periodiniai 

matavimai

CO anglies ir plieno   dujos
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

CO chemijos  technologinis kuras
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

CO IDKC 
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

SO2  akmens anglys ir (arba) lignitas,   
 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

SO2  kietoji  ir (arba)    
 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

SO2  mazutu ir (arba) gazoliu  katilai
Bet kokios 

galios
Taikoma

Atliekami periodiniai 
matavimai

SO2  mazutu ir (arba) gazoliu varomi varikliai
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

SO2 gazoliu varomos  turbinos
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

SO2 anglies ir plieno   dujos
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

SO2 katiluose deginamas chemijos  
technologinis kuras

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

SO2  IDKC 
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

SO3  Kai naudojama SKR
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

Dujiniai chloridai, išreikšti kaip HCl kiekis: akmens 
anglys ir (arba) lignitas

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

Dujiniai chloridai, išreikšti kaip HCl kiekis: katiluose 
deginamas chemijos  technologinis kuras

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

Dujiniai chloridai, išreikšti kaip HCl kiekis: kietoji 
 ir (arba) 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

Dujiniai chloridai, išreikšti kaip HCl kiekis: bendras 
 deginimas

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu



HF  akmens anglys ir (arba) lignitas 
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

HF  katiluose deginamas chemijos  
technologinis kuras

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

HF kietoji  ir (arba) 
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

HF bendras  deginimas
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

 akmens anglys ir (arba) lignitas
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

 kietoji  ir (arba) 
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

 mazutu ir (arba) gazoliu  katilai
Bet kokios 

galios
Taikoma Rezervinis kuras - dyzelinas

 anglies ir plieno   dujos
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

 katiluose deginamas chemijos  
technologinis kuras

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

 IDKC 
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

 mazutu ir (arba) gazoliu varomi varikliai
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

 gazoliu varomos  turbinos
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

 bendras  deginimas
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

Metalai ir pusmetaliai, išskyrus  (As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) akmens anglys ir 
(arba) lignitas

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

Metalai ir pusmetaliai, išskyrus  (As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) kietoji  ir 
(arba) 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

Metalai ir pusmetaliai, išskyrus  (As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) mazutu ir (arba) 
gazoliu  katilai  

Bet kokios 
galios

Taikoma Rezervinis kuras - dyzelinas

< 300 MWth Netaikoma NeaktualuMetalai ir pusmetaliai, išskyrus  (As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) bendras  
deginimas  300 MWth Netaikoma Neaktualu

Metalai ir pusmetaliai, išskyrus  (As, Cd, Co,  100 MWth Netaikoma Neaktualu



Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) IDKC 
< 300 MWth Netaikoma NeaktualuHg akmens anglys ir (arba) lignitas,    

  300 MWth Netaikoma Neaktualu

Hg kietoji  ir (arba) 
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

Hg bendras  deginimas su   biomase ir 
(arba) 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

Hg IDKC  100 MWth Netaikoma Neaktualu

BLOA mazutu ir (arba) gazoliu varomi varikliai
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

BLOA katiluose deginamas chemijos  
technologinis kuras

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

BLOA bendras  deginimas su akmens anglimis, 
lignitu,  biomase ir (arba) 

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

Formaldehidas    kibirkštinio 
uždegimo dujiniuose ir   varikliuose 
deginamos  dujos)

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

CH4  dujomis varomi varikliai)
Bet kokios 

galios
Netaikoma Neaktualu

PCDD/F (Katiluose deginamas chemijos  
technologinis kuras, bendras  deginimas

Bet kokios 
galios

Netaikoma Neaktualu

GPGB 5

   iš   apdorojimo  
   ne  nei nurodyta toliau, ir 

laikantis EN  Jei EN   GPGB yra 
ISO,  ar    kuriuose 
pateikti    duomenys, 
taikymas.

- Taikoma -

Siekiant padidinti     
  ir sumažinti   išmetamo CO 

ir    GPGB yra optimizuoti 
 ir tinkamai derinti toliau nurodytus metodus:

- - -

Kuro derinimas ir maišymas - Netaikoma

Pagrindinis kuras:  
dujos, rezervinis kuras – 

dyzelinas. Skirtingos kuro 
 degimo metu 

nemaišomos.
 degimo sistemos - Taikoma  

Pažangioji  sistema - Taikoma

GPGB 6

Bendras 
aplinkosaugini
s ir deginimo 

veiksminguma
s

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  Gerai sukonstruota degimo - Taikoma



Kuro pasirinkimas - Taikoma

GPGB 7

Siekiant sumažinti   išmetamo amoniako, kuris 
susidaro taršai NOx mažinti naudojant  

  (SKR) ir (arba)  
  (SNKR),  GPGB yra 

optimizuoti SKR ir (arba) SNKR  ir (arba) 
 (pvz., optimizuoti reagentus pagal NOx  

homogeniškai paskirstyti reagentus ir naudoti optimalaus 
dydžio  lašelius).

- Netaikoma Neaktualu

GPGB 8

Siekiant, kad  eksploatacijos    
 išmetama  arba kad   išmetama 

mažiau, GPGB yra naudojant   
tinkamai eksploatuojant ir atliekant   
užtikrinti, kad taršos mažinimo sistemos  
naudojamos optimaliu  ir dažnumu.

- Taikoma
   

 naudojimas 
taršai mažinti.

Siekiant padidinti     
 ir (arba) dujinimo   ir 

sumažinti      GPGB yra kaip 
 aplinkosaugos vadybos sistemos (žr. GPGB 1)   

 kuro   užtikrinimo ir (arba) 
  programas  šiuos elementus:

- - -

  naudojamo kuro   
 bent jau toliau išvardytus parametrus ir laikantis 

EN  Galima remtis ISO, nacionaliniais arba 
kitais tarptautiniais standartais, jei jais užtikrinami 

   duomenys;

- Netaikoma Neaktualu

reguliarius kuro  bandymus, skirtus patikrinti, ar 
jis atitinka iš  nustatytas charakteristikas ir 

 konstrukcijos specifikacijas.  dažnis ir 
parametrai iš toliau pateiktos  pasirenkami 
remiantis kuro kintamumu ir     
svarbos vertinimu (pvz., pagal   kure, 

   apdorojimo 

- Taikoma

GPGB 9

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  
 

jei reikia ir praktiškai    
  (pvz., kuro  

nustatymo ir      
- Taikoma

GPGB 10

KOMISIJOS 

Siekiant sumažinti   ir (arba)    
   eksploatacijos  

GPGB yra proporcingai atsižvelgiant  galimai  

- - -



  sudaryti ir  valdymo  
kuris turi  aplinkosaugos vadybos sistemos dalis (žr. 
GPGB 1) ir turi apimti šiuos elementus:

   kuri laikoma svarbia 
 eksploatacijos      

  ir (arba)    
kiekiui, susidarymui (pvz.,  apkrovos 
konstrukcijos koncepcijos, skirtos mažiausioms 
paleidimo ir sustabdymo apkrovoms, skirtoms stabiliai 
gamybai  turbinose užtikrinti, sumažinti)

- Netaikoma

   konkretaus   
 plano  ir 

-
Netaikoma

   konkretaus   
 plano  ir 

- Netaikoma

bendro  eksploatacijos  išmesto 
 kiekio   (pvz.,   
    ar   ir jei 

reikia,   

- Netaikoma

GPGB 11

 
SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  
 

GPGB yra tinkamai   eksploatacijos 
   ir (arba)    

- Netaikoma

Nevertinamas  
 kiekis  

stabdymo ar paleidimo 
laikotarpiu

Siekiant padidinti    dujinimo ir 
(arba) IDKC  kurie eksploatuojami  1 500 h per 
metus,   GPGB yra tinkamai derinti 
toliau nurodytus metodus.

- - -

Degimo optimizavimas - Taikoma
   optimizavimas - Taikoma

Garo ciklo optimizavimas - Netaikoma
Energijos  sumažinimas - Taikoma
Degimo oro pakaitinimas - Netaikoma

Kuro pakaitinimas - Netaikoma
Pagrindiniam   

kurui ir rezerviniam - 
dyzelinui netaikoma

Pažangioji  sistema - Taikoma
Paduodamo vandens pakaitinimas naudojant  

- Netaikoma Neaktualu

GPGB 12 
Energinis 

efektyvumas

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  
Šilumos rekuperavimas naudojant  šilumos ir 
elektros energijos 

- Netaikoma Neaktualu



Kogeneracijos  numatymas - Netaikoma Neaktualu
  kondensatorius - Netaikoma Neaktualu

Šilumos kaupimas - Netaikoma Neaktualu

Kondensacinis - Taikoma
 kondensaciniai 

ekonomaizeriai
Išleidimas per aušinimo - Netaikoma Neaktualu

Kuro padžiovinimas prieš - Netaikoma
Neaktualu, nes pagrindinis 
naudojamas kuras  

dujos.
Šilumos  sumažinimas - Netaikoma Neaktualu
Pažangiosios medžiagos - Taikoma
Garo  modernizavimas - Netaikoma Neaktualu

 

 ir  garo - Netaikoma Neaktualu
Siekiant sunaudoti mažiau vandens ir sumažinti 

    GPGB yra vieno ar 
 toliau   taikymas.

- - -

Vandens recirkuliavimas - Netaikoma Neaktualu
GPGB 13

   tvarkymas - Netaikoma Neaktualu

GPGB 14

Siekiant išvengti   užteršimo ir 
sumažinti      GPGB yra 
atskirti  srautus ir juos apdoroti atskirai, 
atsižvelgiant  tai,   juose yra.

- Netaikoma

Visos susidariusios nuotekos 
yra išleidžiamos tik   UAB 

„Kauno vandenys“ 
kanalizacijos tinklus.

Siekiant sumažinti apdorojant  dujas   
   GPGB yra tinkamai derinti 

toliau nurodytus metodus ir taikyti antrinius metodus kuo 
 šaltinio, kad  išvengta praskiedimo.

- - -

Degimo (žr. GPGB 6) ir   apdorojimo 
 (pvz., SKR ir SNKR, žr. GPGB 7) 

optimizavimas
- Netaikoma Neaktualu

Adsorbcija aktyvintosiomis anglimis - Netaikoma Neaktualu
Aerobinis biologinis valymas - Netaikoma Neaktualu
Bedeguonis arba anaerobinis valymas - Netaikoma Neaktualu
Koaguliacija ir flokuliacija - Netaikoma Neaktualu
Kristalizacija - Netaikoma Neaktualu
Filtravimas (pvz., filtravimas  mikrofiltravimas, 
ultrafiltravimas)

- Netaikoma Neaktualu

Flotacija - Netaikoma Neaktualu
 mainai - Netaikoma Neaktualu

GPGB 15

Vandens 
naudojimas ir  

 
išleidžiami 

teršalai

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  
 

Neutralizacija - Netaikoma Neaktualu



Oksidavimas - Netaikoma Neaktualu
Nusodinimas - Netaikoma Neaktualu
Sedimentacija - Netaikoma Neaktualu
Stripingas - Netaikoma Neaktualu
Siekiant sumažinti per deginimo ir (arba) dujinimo 

 ir taikant taršos mažinimo   
  GPGB yra organizuoti atliekamus 

veiksmus taip, kad, prioriteto tvarka ir atsižvelgiant  
gyvavimo ciklo   kuo daugiau:

- - -

Išvengiama  susidarymo, pvz., padidinant 
  kurios yra šalutiniai produktai, 

- Netaikoma Neaktualu

 paruošiama pakartotiniam panaudojimui, pvz., 
taikant  reikiamos  kriterijus

- Netaikoma Neaktualu

 perdirbama; - Netaikoma NeaktualuGPGB 16
 

tvarkymas

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  
 

 panaudojama kitaip (pvz., energijai gauti) - Netaikoma Neaktualu

Siekiant sumažinti   GPGB yra 
vieno iš toliau   arba  derinio taikymas.

- - -

Veiklos - Taikoma

 eksploatuoja  
darbuotojai, periodiškai 
tikrinama ir  

Mažiau triukšmo skleidžianti - Netaikoma   

Triukšmo silpninimas - Netaikoma
  barjerus 

ribota  vietos stokosGPGB 17
Skleidžiamas 

triukšmas

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  

Triukšmo slopinimo - Taikoma Visi triukšmo šaltiniai 
numatyti pastato viduje, 
triukšmas aplinkoje 
slopinamas  pastato 

  
 konstrukcijos ir 

dvigubi stiklo langai 
užtikrina  garso 



 
Tinkamas  ir  vietos parinkimas - Netaikoma   
Siekiant išvengti NOX išmetimo   katiluose degant 
mazutui ir (arba) gazoliui arba sumažinti   

 kartu ribojant išmetamo CO  GPGB yra 
taikyti  iš toliau   arba  

- - -

Tiekiamo oro srauto dalijimas - Netaikoma Neaktualu
Tiekiamo kuro srauto dalijimas - Netaikoma Neaktualu

  recirkuliacija - Netaikoma Neaktualu
Mažai NOX išmetantys degikliai - Taikoma
Papildomas vandens arba garo tiekimas - Netaikoma   
Selektyvioji  redukcija (SNKR) - Netaikoma Neaktualu
Selektyvioji  redukcija (SKR) - Netaikoma Neaktualu
Pažangioji  sistema - Taikoma

GPGB 28

Kuro pasirinkimas - Taikoma
Siekiant išvengti SOX, HCl ir HF išmetimo   
katiluose degant mazutui ir (arba) gazoliui arba 
sumažinti    GPGB yra taikyti  iš 
toliau   arba  

- - -

Sorbento  - Netaikoma   
Purškiamas sausasis absorbentas - Netaikoma   

  kondensatorius - Netaikoma Neaktualu
Šlapiasis   desulfuravimas - Netaikoma Neaktualu

  desulfuravimas  vandeniu - Netaikoma Neaktualu
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Kuro pasirinkimas - Taikoma
Siekiant sumažinti katiluose deginant  ir (arba) 

     ir kietosiose  
   GPGB yra taikyti  iš toliau 

  arba  

- - -

Elektrostatinis nusodintuvas - Netaikoma   
Rankovinis filtras - Netaikoma   
Multiciklonai - Netaikoma   
Sausojo arba pusiau sauso   desulfuravimo 
sistema

- Netaikoma Neaktualu

Šlapiasis   desulfuravimas - Netaikoma Neaktualu
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Mazutu ir 
(arba) gazoliu 

 
katilai

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 
(ES) 2017/1442 

2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  
 

Kuro pasirinkimas - Taikoma

GPGB 40
GPGB išvados 

  
 deginimo

KOMISIJOS 
 

SPRENDIMAS 

Siekiant padidinti   degimo  
 GPGB yra tinkamai derinti GPGB 12 ir 

toliau nurodytus metodus.
- - -



Kombinuotasis ciklas - Netaikoma Neaktualu
Siekiant išvengti NOX išmetimo   katiluose degant 

 dujoms arba sumažinti    
GPGB yra taikyti  iš toliau   arba  

- - -

Tiekiamo oro ir (arba) kuro srauto dalijimas - Netaikoma Neaktualu
  recirkuliacija - Netaikoma Neaktualu

Mažai NOX išmetantys degikliai - Taikoma
Pažangioji  sistema

- Taikoma

Degimo oro  mažinimas - Netaikoma Neaktualu
Selektyvioji  redukcija (SNKR) - Netaikoma Neaktualu
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(ES) 2017/1442 
2017 m. liepos 31 
d. kuriame pagal 

Europos 
Parlamento ir 

Tarybos  
2010/75/ES  

 
  

pateikiamos 
  

gamybos  
(GPGB) išvados  

  
 Selektyvioji  redukcija (SKR) - Netaikoma Neaktualu


