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Energijos
balansavimo
problemos
VĖJO ELEKTRINIŲ PLĖTROS SUKELIAMOS ELEKTROS ENERGIJOS BALANSAVIMO
PROBLEMOS IR GALIMI SPRENDIMAI LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMOJE

Enrikas Vilimantas Nevardauskas, KTU
elektros sistemų katedros docentas
Vėjo energetikai dabar skiriama tiek
daug dėmesio ir žurnalistinio šurmulio
kaip jokiai kitai elektros energetikos
rūšiai. Idėja labai patraukli: lygioje vietoje pasistatai vėjo elektrinę ir pradedi
skaičiuoti, kiek gavai pajamų per šią
minutę. Arba galima samprotauti, kiek
reikia pastatyti vėjo elektrinių, kad Lietuvai visada užtektų elektros. Šį klausimą autoriui teko išgirsti gana rimtame
išsilavinusių mokslo daktarų sambūryje. Ir juos, ir skaitytojus turiu nuliūdinti,
kad jei vėjas nepučia, tai ir elektros vėjo
elektrinės negamina, todėl net ir milijono vėjo elektrinių nepakaktų.

1. Vėjo energetinė
pernaša ir Lietuvos
teritorijos perspektyvos
Oro masė virš žemės paviršiaus nuolat
juda. Oro masės judesiai, arba vėjas, kyla
dėl nevienodos saulės spinduliuotės, taip
pat dėl planetos sukimosi. Visi esame
matę vėjo malūnus, arba kaip žurnalistai juos vadina, jėgaines, su kuriomis
kovojo liūdnasis riteris Don Kichotas,
arba burinius laivus, gražiai skrodžiančius per putotas bangas. Vėjo jėgainių
miltams malti ar vandeniui semti jau
seniai nebestatome, o poilsiui skirtos
burinės jachtos dažnai plaukia varomos
vidaus degimo variklių.

Vėjo energetikos idėją atgaivino Danijos mokslininkai praėjusio šimtmečio
šeštajame dešimtmetyje. Danijoje yra
į Šiaurės jūrą įbridusių salelių, kuriose
nuo stiprių vėjų net žolė neželia, todėl
mokslinės svajonės turėjo realų energetinį pagrindą. Žemės rutulyje yra vietų,
kur nuolat pučia stiprūs vėjai (Horno
sąsiauris, Raudonosios jūros pakrančių
dykumos), tačiau, deja, ten nėra gyventojų ir vėjo elektros pirkėjų.

Lietuvoje stiprūs vėjai reti. Energetinį
potencialą turintys vėjai, kurių vidutinis
metinis vėjo greitis yra 5,5 m per sekundę ir didesnis, pastebimi tik Vakarų
Lietuvoje prie Baltijos jūros ir su buvusios Prūsijos žemuma besiribojančiuose
rajonuose. Todėl galvoti, kad pas mus
kaip Vokietijoje visa teritorija bus nusėta vėjo elektrinių, gana sunku. Kur kas
realesnė atrodo pačioje jūroje statomų
vėjo elektrinių idėja, pasiskolinta iš Va-

Nr. 1 2009

1 pav. Vėjo elektrinių verslo
pajamos ir išlaidos

karų Europos energetikų. Jūros vėjai ne
tik stipresni ir pučia beveik nesustodami, bet ir neša gerokai daugiau energijos, nes jiems nekliudo jokie paviršiaus
šiurkštumai, medžiai ar aukšti pastatai,
– sakome, kad jūros vėjų srautai yra
daugiau laminarūs, o sausumos vėjai
daugiau sūkuriuoti ir turi gūsių.
Statyti vėjo elektrines Baltijos jūroje
prie Lietuvos krantų bus sunkoka, nes
jos atsakingų institucijų sprendimu nustumtos nuo kranto beveik per 20 km,
gerai jei į 30 m gylį. Apie kelių metrų
gylius su akmenuotu dugnu galime tik
pasvajoti.

2. Vėjo elektrinių stipris
Vėjo elektrinės gaminamos 5 stiprio klasių. I klasės vėjo elektrinė turi atlaikyti
50 m/s vidutinį atskaitos greitį ir yra pritaikyta dirbti esant metiniam vidutiniam
10 m/s vėjui. II klasės vėjo elektrinė jau
projektuojama silpnesnė, ji turi atlaikyti
42,5 m/s ir dirbti pučiant 8,5 m/s vėjui.
Toliau seka III klasės (37,5 ir 7,5 m/s) ir IV
klasės (30 ir 6 m/s) elektrinės. Jūroje statomos S (super) klasės elektrinės, kurios
projektuojamos individualiai. Problema
yra vėjaračio skersmuo ir menčių stipris.
Pasirinkus silpnesnę vėjo elektrinę sutaupoma pinigų, bet padidėja elektrinės griūties rizika. Jeigu pasirinksime
platesnes, esant mažesniam greičiui
elektrą generuojančias elektrinių mentis,
jos bus silpnesnės ir per dideles audras
gali neatlaikyti „Edvino“ klasės audros ir
kitų labai stiprių vėjų. Viduržiemio jūros
šalys ilgai negalėjo statyti vėjo elektrinių, nes šios per žiemos audras būdavo sulaužomos. Dabar suprojektuotos
tam tikros, palyginti žemos, trumpokų
menčių, bet stiprias audras galinčios
atlaikyti elektrinės, ir vėjo energetikos
plėtra pajudėjo.

2 pav. Nedidelės vėjo elektrinės galios kitimo
laikinė (nuo 6 iki 24 val.) kreivė

Lietuvoje vėjo elektrinės turėtų būti statomos II arba III klasės, pagal sūkuriavimo
intensyvumą parenkant stipresnį A tipą.
B tipo elektrinės atlaiko silpnesnius gūsius. Smulkiau nurodyta LST EN 61400-1
standarte.
Be pavojaus nulūžti ir atsidurti nuolaužų
krūvos pavidalu ant žemės, dar yra didelis
žaibo ir jo sukelto gaisro pavojus. Skaičiavimai rodo, kad Lietuvoje vidutiniškai
į vieną vėjo elektrinę per metus pataiko
2 žaibai. Jei žaibo priimtuvai menčių
galuose, mentės viduje paslėptieji žaibolaidžiai, kibirkščiuojantis tarpelis tarp
vėjaračio ir paties bokšto bei įžeminimo
įtaisas yra geri, vėjo elektrinė žaibo smūgius atlaiko. Daug senesnių elektrinių
Vakaruose išmetama, nes žaibo srovė
sulydė sukimosi guolius. Kitas pavojaus
šaltinis yra su asinchroniniais generatoriais kartu statomos greičių dėžės. Jose
yra maždaug 400 ltr alyvos, kuri, kaip
žinome, gerai dega. Žaibo srovė dar gadina elektrinės valdymo kompiuterius,
kuriems sugedus nebeįsijungia pavojaus
stabdžiai ir prasideda nebevaldomos
elektrinės griūtis.
Vėjo elektrinės projektuojamos 20–25
metų eksploatavimo trukmei. Greičių
dėžės alyva turi būti kasmet keičiama,
riebokšliai laiko kelerius metus, po 10
metų eksploatacijos greičių dėžė jau
būna padariusi apie 10–14 mln. sūkių ir
reikalauja kapitalinio remonto gamykloje. Visa tai reiškia, kad vėjo energetika
yra gana rizikingas verslas.

3. Vėjo elektrinės finansai
Norintiems pradėti verstis vėjo elektrinėmis tenka nueiti vos ne kryžiaus
kelius. 1 pav. parodytos pelno ir išlaidų
svarstyklės.
Supaprastintai galima vertinti, kad 1
MW vėjo elektrinė gamintojui kainuoja

1 milijoną eurų, kiti mokesčiai ir išlaidos
mažesni. Pats brangiausias, bet ir kartu
saugiausias eksploatavimo būdas yra
pasamdyti specializuotą gamintojo firmos padalinį, kurio specialistai prižiūri,
reguliuoja ir prireikus šalina gedimus.
Galima elektrinę eksploatuoti pačiam,
bet tada reikės nors aukštalipio (tokia
profesija) atestato. Atsarginių dalių tada
teks ieškoti taip pat pačiam.
Norėčiau atkreipti dėmesį į draudimo
išlaidas. Pavargusias ir daug gedimų
turėjusias elektrines sunku pigiai apdrausti.
Atskiras finansinis skaičiavimas prasideda statant vėjo elektrines jūroje. Čia
tik žemės nereikia pirkti, užteks gamtosauginio mokesčio. Be pačių elektrinių
antra svarbiausia dalis yra aukštinamoji
pastotė. Jos dabar yra tik antvandeninės.
Tai maždaug dviejų aukštų namas su
malūnsparnio tupimo aikštele, atsarginiu dyzeliniu generatoriumi navigacijos
žiburiams maitinti (nes ir jūroje būna
naktys be vėjo), patalpos remontiniam
personalui įsikurti ir pati pastotė su aukštinamuoju, pavyzdžiui iš 20 kV į 110 kV
įtampą transformatoriumi. Jeigu jūra pakankamai gili, tokia platforma kainuoja
per 1 milijardą litų.
Nereikia pamiršti paties vėjo elektrinių
gamybos pramonės. Tai labai besiplečianti pramonės šaka. Net Indija pradėjo gaminti vėjo elektrines, kurių dalis importuojama ir į Lietuvą. Vokietija
skaičiuoja, kad vėjo elektrinių gamyba
sukuria daug tūkstančių darbo vietų,
užtikrina geras pajamas. Tada ir vėjo
elektrinių statyba gali būti dotuojama,
pavyzdžiui, padidinant superkamos
elektros energijos kainą.
Kitos šalys šiame procese dalyvauja, kiek
kuri gali. Štai viena iš pirmaujančiųjų
vėjo energetikos srityje Ispanija gamina
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3 pav. Mėnesio grafikas

plastikines elektrinės vėjaračio mentis,
Skandinavijos šalys – bokšto segmentus,
o kur dar elektros generatoriai, valdymo
kompiuteriai, transformatoriai ir elektros
kabeliai. Esu girdėjęs, kad Klaipėdos laivų statybos gamykla Vokietijos firmų
užsakymu gamina vėjo elektrinių parkui jūroje būtiną aukštinančiosios pastotės platformą, vėjo elektrinių mentys
gaminamos Šiauliuose, o plastmasiniai
vėjo elektrinių vėjaračio uždangalai –
Kauno rajone. Deja, ši tema žurnalistams nesvarbi.
Yra daug galimybių dalį vėjo elektrinių
įrenginių neimportuoti, o pasigaminti
vietoje. Vėjo elektrinių stiebų segmentas
yra iš metalo lakšto išlenktas ir suvirintas
20–30 m ilgio ir 4–2 m storio vamzdis.
Staklių, galinčių sulenkti ir gaminti tokius
segmentus, Lietuvoje yra dvejos. Vienos
stovi Kaune, kitos – Klaipėdoje. Jų įdarbinimas leistų atpiginti arba nors prisidėti
prie vėjo elektrinių gamybos pagreitinimo, nes dabar užsakius ir sumokėjus
beveik visą elektrinės kainą gamintojui,
paties gaminio dar tenka laukti kelerius
metus užsakovų eilėje.
Priminsiu, kad Europos Sąjungos dokumentuose buvo numatyta 2020 m. vėjo
elektrinėse pasigaminti net 20 proc. Europoje suvartojamos elektros energijos.
Pastarųjų krizinių metų statistika rodo,
kad šis užmojis vėluos keliais procentais.
Jeigu dalį vėjo elektrinių gamybos pavyktų atkelti į Lietuvą, vėjo energetika mūsų
šalyje atsistotų ant abiejų kojų.

4. Vėjo elektrinių
generuojamosios galios savybės
Pagrindinė savybė ta, kad elektros bus
ne tada, kai jos reikia vartotojams, o
tada, kai pučia vėjas.
2 pav. parodytoje galios kitimo kreivėje
matome, kad naktį elektros nebus, nes
silpnas vėjas. Dieną ryškus gūsių efektas,
kai galia staigiai padidėja ir vėl nukrenta.

4 pav. Garo vamzdžių atidarymų įtaka kuro sąnaudoms

Ties 10 val. stebimas ryškus galios kritimas ir vėliau staigus didėjimas. Šį kitimo
greitį specialistai vadina kitimo trendu
ir matuoja MW per minutę.
Daug informacijos pateikia energetikos
kompanijų tinklalapiai. Galima rasti ne
tik šios akimirkos vėjo elektrinių generuojamąją galią, bet ir pamatyti įvairius
grafikus. Žinomas kitimo greitis (trendas),
kai žemyninės Danijos vėjo elektrinių
generuojamoji galia nukrito 400 MW
per 1 minutę. Lietuvoje dažnai stebimas
suminis 4–5 proc. nuo dabar veikiančių
vėjo elektrinių galios per 1 minutę kitimo greitis.
3 pav. pateikiamas tam tikros sudėties
vėjo elektrinių parko generuojamosios
galios kitimo per mėnesį grafikas. Energijos arba buvo daug, arba visai nebuvo. Matome, kad buvo trys gražios ir be
vėjo dienos.
Vadinasi, vėjo elektrinių statybos pir
moji sąlyga ta, kad vėjo elektrinių turi
būti tiek, kad elektros sistemoje nuolat
veikiančios kitos tradicinės elektrinės
galėtų kompensuoti trūkstamą galią
ramybės laikotarpiais ir svarbiausia
kompensuoti galios kitimus tokiu pačiu
generuojamosios galios kitimo greičiu.
Įsivaizduokime, kad vėjui smagiai papūtus vėjo elektrinės prigeneravo tiek
galios, kad esamos kitos elektrinės nespėjo sumažinti savo galios ir elektros
perteklius siūbtelėjo per valstybės sieną į
kitą šalį, pavyzdžiui, Latviją. Mes, elektros
vartotojai, užmokame vėjo elektrinei už
generuotą galią ir dar baudą kaimyninei šaliai už jos darbo trikdymą. Baudos
valstybių tarpusavio susitarimu gali būti
gana didelės.
Antroji sąlyga ta, kad vėjo elektrinių
turi būti tiek, kad brangiai nupirkta vėjo
elektrinių produkcija nepabėgtų į kitas
šalis, kurios už ją ne tik nemokės, bet ir
pridės baudos sąskaitą.

Vėjo elektrinių gamintojai vėjo elektrinių
kompiuteriuose programuoja vadinamuosius butelio kakliuko režimus. Jeigu susidaro sudėtingos elektros tinklo
darbo sąlygos, budintysis dispečeris per
kompiuterio tinklą gali vėjo elektrinėse
įjungti sumažinto generavimo arba sulėtinto kilimo režimus. Lietuvoje yra vietų,
kur prie elektros linijos laido yra prisijungusių daugiau vėjo elektrinių negu
gali per tą laidą pratekėti maksimali visų
elektrinių suminė galia, pavyzdžiui, gaminama per audrą. Jei perkrautasis laidas
iš pradžių paraustų, o paskui nukristų
ant žemės, vėjo elektrinių biznis toje
vietoje baigtųsi. Todėl ir vėjo elektrinių
savininkai suinteresuoti saugoti elektros
liniją nuo sugadinimo. Laimei, vėjo elektrinės statistiškai stebint dirba tik 20–30
proc. galimos generuoti galios režimais,
todėl šie apriboto generavimo režimai
gali trukti tik kelias valandas per metus.
Elektros linijos savo ruožtu turi apsaugas
nuo trumpųjų jungimų ir ilgalaikių perkrovų. Perkrauta linija nuo sugadinimo
yra saugoma ir atjungiama.

5. Lietuvos tradicinių elektrinių
generuojamosios galios savybės
Prie saikingo vartotojų apkrovos kitimų
tradicinės elektrinės ir visa sistema yra
prisitaikiusi. Ryte po truputį didinama
per naktį veikusių elektrinių galia, užkuriami ir paleidžiami veikti papildomi
agregatai, vakare, kai poreikis didžiausias, įjungiami pikiniu režimu galintys
dirbti, pavyzdžiui, hidroakumuliacinės
elektrinės, generatoriai. Naktį, kai visi
miegame, lieka dirbti budintieji įrenginiai. Komandos didinti arba mažinti
galias duodamos kas 15 minučių, nes
įrenginiai yra nepaslankūs, turi šiluminę inerciją. Greiti vėjo elektrinių darbo
pokyčiai yra tiesiog senųjų įrenginių
laužymo priemonė.
Šiluminės elektrinės kuro sąnaudų cha-
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rakteristikos primena krokodilo dantis. 4
pav. parodyta 5 garo vamzdžius turinčio
agregato kuro sąnaudų charakteristika.
Kol vienas iš vamzdžių dar neatidarytas
iki galo, garo slėgis vamzdyje labai krenta ir prarandama energijos. Šiluminiai
blokai gali dirbti tik tam tikrais leistino
darbo intervalais. Tam tikras reagavimas
į vėjo energetikos trendus galimas, bet
tik labai siaurame darbo intervale.
Vėjo energetikai į porą labai tinka hidroelektrinės. Kai paklausiau danų energetiko, kaip jie balansuoja vėjo elektrinių
generuojamas galias, jis galvojo ir paskui pasakė, kad danai nebalansuoja, už
juos tai daro Norvegijos hidroelektrinės,
kurių galimybės ypač didelės.
Lietuvoje yra hidroakumuliacinė elektrinė. Daugelis esate matę fotografijoje
jos vandens nuleidimo į apačią, į mašinų
salę, didžiulius vandens vamzdžius. Jie
yra betoniniai. 5 pav. parodyta jų drebėjimo schema.
5 pav. Vandens vamzdžio geometrijos
pokyčiai keičiant darbo režimus: A –
vamzdis ramybės ir stacionaraus vandens
tekėjimo būsenoje, B – vamzdis su
slėgio perteklių turinčiu vandeniu

Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje
įgyvendintas sprendimas daryti vandens
nuleidimo vamzdžius ne iš metalo, kaip
visur pasaulyje, o iš betono, atskirus žiedus sujungiant guminėmis tarpinėmis.
Šie trijų aukšto namo skersmens vamzdžiai jau nuo išliejimo formoje yra truputį
elipsiniai (5A pav.). Tekant vandeniui elipsoidas išlieka, tačiau pereinamuosiuose
režimuose, pavyzdžiui, mažinant generuojamąją galią arba siurbiant vandenį į
viršų, slėgis vamzdžiuose kinta, keisdamas elipsoidą nuo paploto į vertikaliai
pailgintą pavidalą (5B pav.). Betoniniai
žiedai ir juose esantis metalas turi tam
tikrą stiprį ir jau yra eksploatuojamas
nuo pirmojo vamzdyno montavimo 1986
m. rugpjūčio 1 d. Be papildomų tyrimų
garantuoti, kad pradėjus eksploatuoti
žiedų betoną ne lėtais paros kitimo režimais, o vėjo energetikai būtinais labai
greito galios didinimo ir vėl mažinimo

režimais, lankstomas betonas atlaikys,
būtų sunku. Toliau plečiant ir rekonstruojant hidroakumuliacinę elektrinę,
reiktų keisti vamzdynus metaliniais. Metalą galima suvirinti.
Kitų Lietuvoje veikiančių hidroelektrinių,
įskaitant Kauno elektrinę, generuojamoji
galia nedidelė ir įtakos vėjo energetikai
suvaldyti neturi.

6. Kombinuotojo ciklo
elektrinių generuojamosios
galios savybės
Jau keleri metai Elektrėnuose rengiamasi statyti kombinuotojo ciklo vieną
ar net kelis blokus. Kombinuotasis ciklas reiškia, kad geros kokybės kuras,
pavyzdžiui, gamtinės dujos arba naftos
perdirbimo produktai, pirmiausia patenka į turbiną. Ši turbina yra iš esmės
tokia pati kaip šiuolaikinių lėktuvų. Jau
po kelių minučių ją galima apkrauti 100
proc. galia, ir labai paslankiai didinti ir
mažinti jos galią (kaip lėktuvuose). Dujų
arba naftos produktų turbina suka pirmąjį elektros generatorių. Iš turbinos
išėję degimo produktai patenka į garo
katilą, ten virina vandenį ir susidaręs
garas suka savo garo turbiną ir jos antrąjį elektros generatorių. Antrasis garo
turbogeneratorius, kaip ir visi šiluminiai
blokai, yra mažiau paslankus.
Trumpai sakant, iš to paties kuro pasidarome dukart daugiau elektros. Elektrėnų
senųjų turbogeneratorių naudingojo
veikimo koeficientas siekia 30–31 proc.,
o kombinuotojo ciklų elektrinių – 60–61
proc. O štai Vokietijoje, kur tokių elektrinių dauguma, paskelbta, kad pasiektas
62 proc. naudingumas. Kombinuotojo
ciklo pirmoji turbina yra tiesiog idealiai
pritaikyta reaguoti į vėjo energetikos
kaprizus ir juos kompensuoti.
Taigi trečioji sąlyga ta, jog didesnė vėjo
energetikos plėtra įmanoma arba turint
daug hidroelektrinių (kaip jungtinėje
Skandinavijos šalių sistemoje), arba turint
išplėtotą kombinuotojo ciklo elektrinių
energetiką (kaip Vokietijoje).
Dar labai gaji mintis, kad vėjo elektrinė
saugo gamtą nuo taršos ir mažina jos
taršą. Ši mintis tik iš pažiūros teisinga. Pradėkime nuo metalo gamybos
ir elektrinės padarymo gamykloje momento. Viskas kaip visada metalurgijos
gamykloje – teršalų pakanka. Pastatyta
elektrinė arba dirba arba, jei vėjo nėra,
stovi. Jai antrinanti šiluminė elektrinė
vis tiek turi deginti kurą, gaminti garą
ir šildyti turbiną, tik, jei yra vėjo, negaminti elektros, o jei vėjas nurimo, pulti
elektrą generuoti. Taigi turime ne kažin

kiek mažesnes anglies dvideginio išlakas.
Už šiluminės elektrinės darbą rezervo
režime moka elektros pirkėjai.
Norint statyti daugiau vėjo elektrinių, kurių neatsveria esamų tradicinių elektrinių
reguliavimo galimybės, reikia išnagrinėti
daugelyje šalių taikomą nuostatą, kad
vėjo energetikų savininkai lygiagrečiai
pasistato šešėlines tradicinį kurą deginančias elektrines. Ši idėja nėra labai
utopinė, nes ir ši elektrinė gamins elektrą,
kurią pirks elektros vartotojai, ir kartu
generuos pelną. Dyzelinės arba dujų turbininės keliolikos MW galios elektrinės
gaminamos lengvai transportuojamų
blokų pavidalu. Jų pastatymo ir įrengimo
trukmė pakankamai maža.
Ypač aktuali šešėlinių elektrinių statyba
plataus saulės elektrinių statybos projektuose. JAV nagrinėjami ir pradėti kurti
įrenginiai suspausto oro, pumpuojamo į
žemės tuštumas, sandėliavimo ir panaudojimo elektrai gaminti įrenginiai.

7. Dažnio kokybės valdymas
Pirmiausia tenka rūpintis visai elektros sistemai svarbia dažnio kokybe (6 pav.).
Dažnio vertė turi būti 50 Hz, galimi tik
nedideli, kelių milihercų reguliavimo
postūmiai. Elektros sistemų operatorius,
kuris yra atsakingas už dažnio reguliavimą, perka galinčių padėti elektrinių
paslaugas. Su šia problema susiduria
ir išvystytos vėjo energetikos šalys. Net
kalbama apie reguliavimo paslaugų
pirkimą visos Europos mastu. Lietuvoje
galinčių reguliuoti dažnį elektrinių nėra,
todėl šią paslaugą tenka importuoti ir
apmokėti iš Lietuvos elektros vartotojų
surenkamais pinigais.
Be galios kitimų kompensavimo manipuliuojant tradicinių elektrinių generuojamąja galia, pasaulyje plačiai naudojamas
elektros vartotojų imamos galios valdymas. Paprasčiausia, esant kritiniams
sistemos režimams, atjungti elektros
vartotojus nuo tinklo. Atjungimas vykdomas stambiais blokais, pavyzdžiui,
atjungiant Kauną, Vilnių arba dar kokią
šalis dalį. Deja, priversti vartotojus imti
ir vartoti padidintą elektros kiekį ne taip
paprasta. Vartotojų – reguliatorių sąrašo
viršūnėje yra aliuminio gamyklos. Jose iš
molžemio emulsijos elektros srove išskiriamas aliuminis. Elektrolizės vonia turi
puikias valdymo savybes, nuo minimalios
kelių procentų apkrovos, imama srovė
gali būti staigiai didinama. Norvegija,
kuri turi daug naktinės hidroelektrinių
energijos, yra viena iš didžiausių aliuminio gamintojų pasaulyje.
Kitas nenuilstamai dirbantis vartotojas
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yra jūros vandens gėlinimo įrenginiai.
Naktį, kai vėjas ūžauja, o visi, pavyzdžiui, pietų krašto poilsiautojai miega,
vėjo energija gamina gėląjį vandenį ir jį
kaupia vandens bokštuose. Dieną yra ir
elektros, ir vandens.
Mokslininkai daug dirba vandenilio gamybos iš vandens ir tolesnio naudojimo
kaip gamtinių dujų srityje. Susiduriama
ne tik su tam tikromis gerai sprogstančio
vandenilio pavojingumo sunkumais, bet
ir tam tikrais ekonomikos stabdžiais.
Bet kokiu atveju atliekama, pavyzdžiui,
vėjo elektrinių pagaminta elektros
energija turi būti panaudojama taip,
kad būtų gaminama į sandėlį tinkama
padėti produkcija. Tada turėsime vartotoją-reguliatorių.
Priminsiu, kad tai negali būti patalpų
šildytuvai. Šildytuvai turi reguliatorius,
kurie tol mažina vidinę kaitintuvo varžą,
kol išreikalauja iš elektros sistemos tiek
energijos, kiek nurodo tam tikroje padėtyje atsidūrusi valdymo rankenėlė. Jeigu
elektros trūksta, elektriniai šildytuvai yra
girnapusė ant skenduolio kaklo.
Apie vartotojų reguliatorių galią galime
spręsti iš Suomijos pavyzdžio. Ten daug
elektros vartojantys popieriaus gamintojai statosi atominę elektrinę. Jei atominė
elektrinė stabtelėtų ar sumažintų galią,
būtų laikinai sustabdomos popieriaus
mašinos, pagalba iš kitų veikiančių rezervinių elektrinių būtų minimali.

8. Įtampos kokybės parametrai
Skaičiuojant vėjo elektrinių statymo galimybes tenka susidurti su nepakankamos
įtampos kokybės reiškiniu. Skiriame vėjo
netolygaus pūtimo sukeliamą įtampos
mirgėjimą, vėjo elektrinių įsijungimo
ir išsijungimo iš tinklo sukeliamą šuolinį įtampos mirgėjimą, vėjo elektrinės
įrenginių generuojamų aukštesniųjų
įtampos harmonikų lygį, trifazės įtampos
nesimetrijos reiškinį. Įtampos kokybės
reiškinys yra lokalus, tai yra prie vienos
linijos prijungus vėjo elektrinę kokybė
bus leistinųjų normų ribose, kitoje vietoje
6 pav. Dažnio reguliavimo vyksmas

leistinosios ribos gali būti pažeistos. Apie
elektros kokybės parametrų matavimo
vėjo elektrinėse smulkiau galima sužinoti
LST EN 61400-21 standarte.
Vėjo elektrinių gamintojai taip pat skaito
standartus, todėl jų gaminiai yra pakankamai kokybiški. Sukūrusi naują vėjo elektrinės modelį, gamintojo firma nuveža
elektrinę į specializuotą vėjo elektrinių
bandymų institutą arba bandymų stotį. Ten specialistai vėjo elektrinę bando
įvairiausiais režimais ir, jeigu gaminys
geras, išduoda kokybės sertifikatą.
Jau sukauptas tam tikras vėjo elektrinių
įrengimo projektų ir kokybės skaičiavimų patyrimas. Praktiškai nepasitaikė,
kad vėjo elektrinėse generuojamos
aukštesniosios harmonikos ar nesimetrijos lygiai viršytų standarte leistinąsias
vertes. Dažniausiai neviršijamas ir vėjo
netolygumų sukeliamas įtampos mirgėjimo leistinasis aštrumo rodiklis, o štai su
vėjo elektrinės įsijungimų ir išsijungimų
iš tinklo sukeliamu šuoliniu mirgėjimu
būna bėdų. Jei paskaičiavus mirgėjimo
aštrumą paaiškėja, kad vėjo elektrinė
gali atlikti tik, pvz., 8 komutacijas per
valandą, vėjo elektrinės kompiuterį programuoti tenka taip, kad kol nepasibaigė astronominė valanda ir neprasidėjo
naujų leistinųjų įjungimų tarpsnis, vėjo
elektrinė turėtų paprasčiausiai stovėti
nedirbdama. Be abejo, tokioje vietoje
elektrinės galima ir iš viso nestatyti. Turbūt matėte, kaip kelios vėjo elektrinės
sukasi, o viena ar dvi laukia laikrodžio
komandos ir stovi.
Sudėtingiausiai sprendžiamas įtampos
kokybės parametras yra tinklo įtampa.
Vėjo elektrinės užkelia įtampą, antraip
srovė netekės pas vartotojus. Vėjo elektrines statome atokiose, mažai gyventojų
ir kartu mažais išvystytų elektros linijų
turinčiose vietovėse. Toks elektros tinklas
vadinamas silpnu (ne tuo požiūriu, kad
papūtus vėjui laidai trūksta ir stulpai
virsta, bet elektros energijos perdavimo
aspektu). Tokios elektros linijos turi palyginti plonus laidininkus, didesnę varžą

ir, vėjo elektrinei prisijungus, didelius
įtampos šuolius. Leistinosios įtampos
pokyčių ribos yra ±10 proc. nuo vardinės
įtampos (pvz., 10 kV vardinės įtampos
atveju leistinosios įtampos lubos yra 11
kV). Jei įtampa būtų didesnė, yra galimybė, kad greta vėjo elektrinės esančiame kaime sudegs visi televizoriai ir
kompiuteriai.
Jei įtampos sureguliuoti nepavyksta, vėjo
elektrinės toje vietoje statyti ir prie tokios
silpnos linijos jungti negalima. Tačiau
galima elektros liniją rekonstruoti, iškelti
vietinius vartojus, pasistatyti atskirą liniją,
taip pat taip užprogramuoti vėjo elektrinės kompiuterį, kad šis sektų įtampą
prijungimo taške ir ją žemintų.
Vadinasi, ketvirtoji sąlyga: jeigu netenkinami standarto nustatyti elektros kokybės leistinieji rodikliai, vėjo
elektrinių toje vietoje negalima statyti
(nes, pavyzdžiui, elektros tinklai pinigų
atpirkti viso miestelio sudegusius televizorius neturi).

9. Ateities perspektyvos
Vis dėlto vėjo energetika turi daug galimybių plėstis. Žinomi ir įvardyti pavojai
tampa techninėmis problemomis, kurias
energetikai viena po kitos sėkmingai
išsprendžia. Pagrindinė varomoji jėga
ta, kad vėjas nieko nekainuoja. Niekas
negali užsukti šio energijos šaltinio ar
jo atjungti. Vėjo energetika tampa savotiška energetinį nepriklausomumą
didinančia sąlyga.
Pačios vėjo elektrinės labai tobulėja.
Nuolat didinama vardinė atskiros vėjo
turbinos galia. Jau daromi 10 MW galios vėjo elektrinių eskiziniai projektai,
jų generatoriai svoriui mažinti (kaip
raketose) planuojama daryti iš superlaidžių apvijų.
Planuojami supergalingi jūros elektrinių
parkai. Didelio pralaidumo nuolatinės
srovės aukštosios įtampos kabelius Vokietijos energetikai planuoja tiesti ne iki
kranto, o giliai tolyn į šalies pietus prie
pagrindinių pramonės centrų. Šiais kabeliais net galvojama Europoje sukurti
milžinišką tinklą.
Lietuvoje labai trūksta vėjo energetinių
tyrimų visoje šalies teritorijoje darbiniame
110–160 m aukštyje. Matavimo bokšto
nuoma dvejiems metams kainuotų apie
1 mln. eurų, todėl vyksta labiau gyvenimiškas variantas, vėjo elektrinės po truputį tolsta nuo jūros ir vėjo energetinės
savybės matuojamos praktiškai. Galvokime, kad daug kur visoje Lietuvoje vėjo
malūnus statę senovės lietuviai nebuvo
jau tokie neišmanėliai.

Viskas viename – komutatorius ir serijiniø jungèiø keitiklis
Supaprastins ir praplës jûsø tinklo galimybes
Þiedinë tinklo apsauga
Tvirtas pramoninis korpusas
2x optinës jungtys
3x RJ45 jungtys
4x RS232/422/485 jungtys
Automatikos sprendimai energetikoje

Transporto sistemø automatika

Þiedinë tinklo apsauga

...viskas, ko reikia „informacijos greitkeliui“ nutiesti
Optiniai tinklai
Telekomunikacijø ir kompiuteriai tinklai
Apsauginë ir gaisrinë signalizacija
Automatikos sprendimai

Optiniai, RS232/422/485,
ethernet keitikliai
Pramoniniai ethernet tinklo elementai
Pramoniniai bevielio tinklo sprendimai

UAB „Skaidula“
Naugarduko g. 68B, Vilnius
Tel. (8 5) 239 77 77
www.skaidula.lt
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Pramoninės ir buitinės
paskirties gaminiai
Kompanija ETI (Slovėnija) gamina aukštos kokybės elektrotechninę įrangą,
saugančią pastatų elektros instaliaciją.
ETI kaip gamintojas kartu su moduline
apsaugos įranga iš produktų grupės
ASTI į rinką tiekia kokybiškus D, D0 ir
C tipo saugiklius ir jų laikiklius. Grupės
EVE produktų asortimente galima rasti
įvairių relių, modulinių komutacinių gaminių ir modulinių apkrovos jungiklių.
Labai svarbi produktų grupė yra ETITEC
varistoriniai viršįtampių ribotuvai (ir oro
linijoms, ir moduliniai). UAB „ETIbaltus“
specializuojasi kokybiškų ir integruotų
sprendimų gyvenamosios ir komercinės
paskirties pastatų elektros grandinėms
apsaugoti kompleksiniu įgyvendinimu.
Siūlomi kokybiški pramoniniai produktai: saugikliai ir automatiniai jungikliai,
sprendimai žemosios ir aukštosios įtampos skirstymo gaminiams, greitaveikiai
saugikliai DC ir AC puslaidininkių apsaugai, specializuoti saugikliai ir kita.

atliekantis modulinis gaminys, skirtas gyvenamųjų patalpų instaliacijos apsaugai
pagal IEC 61009 reikalavimus.
Toliau pateiktoje lentelėje matome pagrindines LIMAT produktų technines
charakteristikas.

ETITEC – viršįtampių apsauga!
Gaminys MPE-MINI sukurtas apsaugoti
padidintos jautros elektros prietaisus nuo
viršįtampių. Jis tokio dydžio, kad būtų
galima talpinti į kanalą, skirtą kabeliui,
arba tiesiog įrengti lizde. Apsaugos elementai (2x MOV + GTD) su šilumine apsauga ir akustiniu gedimo indikatoriumi
(skambučiu) nuotoliniam signalizavimui
integruoti į kompaktišką korpusą.
Pagrindinės savybės
Kategorija IEC /
EN / VDE
Integravimas
Apsaugos tipai
Apsaugos
elementai
Viršįtampio
atjungimo geba
Gedimo
indikatorius
Korpusas
Darbo
temperatūra

UAB „ETIbaltus“ pristato du naujus produktus:

LIMAT = RCBO

Klasė III / Tipas 3
/D
Kanalas, lizdas
L/N – PE
MOV & GDT
(metalo oksido
varistorius)
Uoc/Isc=5 kV/2,5
kA
Skambutis
Kompaktiškas
nuo -20 iki +50 0C

RCBO – tai integruotas srovės nuotėkio
(100 arba 300 mA), automatinio jungiklio
(6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 arba 40 ir 50 A, B
arba C charakteristikos) ir maksimaliosios
įtampos (270 V) atkabiklio, apsauga nuo
nulinio laidininko nutrūkimo, fazinio ir
įžeminimo laidininkų kontrolės funkcijas
LIMAT tipai
Pavadinimas
LIMAT2 SD
LIMAT4 SD

Vardinė srovė
In [A]
6,10,13,16,20,25,32,40,50
6,10,13,16,20,25,32,40,50

Charakte
ristika
B, C
B, C

Nuotėkio
srovė I∆n[mA]
100, 300
100, 300

Relės
tipas
A, AC
A, AC

LIMAT2 DN
LIMAT4 DN

6,10,13,16,20,25,32,40,50
6,10,13,16,20,25,32,40,50

B, C
B, C

100, 300
100, 300

A, AC
A, AC

DIFO mod 2p
DIFO mod 4p

32, 50
32, 50

100, 300
100, 300

A, AC
A, AC

Energija turi būti valdoma!

Kompleksiniai
s pr e n d i m ai

UAB „Etibaltus“
Tilžės g. 41A, LT-47182 Kaunas
Tel. +370 37 261582
Faks. +370 37 261583
El. p.: info@etibaltus.lt
www.etibaltus.lt

Diskusijos apie
Lietuvos energetikos
dabartį ir ateitį
Apsilankykite
www.nefas.eu
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Lietuvos energetika –
nerimas ir ryžtas
Studija

Apsirūpinimo pakankamumas,
pridėtinės išlaidos po
Ignalinos AE uždarymo,
alternatyvos

Įvadas
Vykdant Lietuvos stojimo į Europos
Sąjungą sutartį, pasirašytą 2004 m., šių
metų paskutinę dieną bus visiškai uždaryta Ignalinos atominė elektrinė (toliau
– IAE). Nuo to laiko Lietuva neteks apie
70 proc. elektros energijos poreikius
užtikrinančio pajėgumo. Nors nuo sutarties pasirašymo praėjo penkeri metai,
daugybė šiuo klausimu sukurtų studijų,
kurias daugeliu atvejų veikė politiniai,
finansiniai ir kitokie motyvai, iki šiol
nedavė aiškaus atsakymo, kas laukia
Lietuvos Ignalinai užgesus. Viena, pristatomi niūrūs vaizdai (krašto grįžimas
į balanos ir žvakių amžių), antra, teigiama, jog nebus jokių problemų, išskyrus
aukštesnes elektros kainas.
Mintis atlikti šiuo klausimu nepriklausomą studiją kilo JAV ir Kanados lietuvių
mokslo darbuotojams, kai išaiškėjo, jog
Lietuvos energetikos ateities klausimas
dar ir šiandien lyg pakibęs ore ir labai
sunkiai apčiuopiamas. Neatsakyti klausimai, pvz., ar Lietuva turės pakankamai
elektros energijos gamybinių pajėgumų

Dr. Stasys Bačkaitis,
P.E., CPM, Fellow SAE
(JAV)

Inž. Viktoras Jautokas,
NSPE, ISPE (JAV)

patenkinti savo poreikius, kokios bus
pridėtinės išlaidos naudojant kitokį
kurą, visiška ir kritiška priklausomybė
nuo vieno dujų tiekėjo, alternatyvaus
energijos importo galimybių stoka,
menkai išplėtoti vietos atsinaujinantieji
energetiniai šaltiniai, Lietuvos elektros
sistemų priklausomybė nuo jungtinės
Rusijos-NVS sistemos, galimos finansavimo problemos naujos atominės statybai, alternatyvos ir t. t. Tikimasi, kad
žvilgsnis iš šalies suteiks šiems klausimams daugiau ryškumo ir prisidės prie
tinkamų sprendimų radimo.
Nors šioje studijoje nepakanka detalių,
nes Lietuvoje sunku gauti specifinės
informacijos, bet ji gana plačios apimties, paremta gausiais pasaulinės ži-

Prof. Rimas Slavickas,
Ph.D., P.E. ,SMIEEE
(Kanada)

niasklaidos duomenimis ir pasitelkiant
specifinę patirtį, gautą bendraujant su
atitinkamais „protų bankais“, didžiausiais JAV ir Kanados elektros energijos
gamintojais ir per profesionalius seminarus energetikos klausimais. Studijoje
sutelkta informacija ir prognozės, be
abejo, nebus tikslus būsimų Lietuvos
energijos problemų kvalifikavimas, bet
jis pateiks gana gerą pagrindą Lietuvos
problemoms išryškinti ir galimoms alternatyvoms svarstyti.
Studija susideda iš trijų dalių.
Pirmojoje apžvelgiami Lietuvos energetikos ištekliai ir jų gebėjimas prisidėti prie
galimo energijos vartojimo mažinimo.
Antrojoje aptariama, kaip energija Lietu-

studija

voje naudojama ir ypač kokiais metodais
elektra galėtų būti generuojama esant
dujų trūkumui. įvertinamas elektros
generavimas kiekvienoje elektrinėje
pagal galimus kuro variantus iki 2027
m. pabaigos, prognozuojamas elektros
pareikalavimas pagal tris ekonominius
scenarijus (pesimistinį, stagnacinį ir
optimistinį), palyginama, kaip elektros
gamyba galėtų patenkinti prognozuojamus vartotojų poreikius ir kokios galėtų
būti pridėtines metinės išlaidos elektros
gamybai už importuotas žaliavas arba
energiją 2010–2014 m. Prieinama prie
išvados, kad esant normaliam dujų tiekimui, Lietuva turi pakankamai gamybos
pajėgumų patenkinti visus poreikius, tačiau jam nutrūkus, skystuoju kuru generuojamos elektros kiekis tampa ribiniai

Nr. 1 2009

rizikingas, galintis atvesti prie visiško
elektros sistemos sutrikimo. Riziką galima būtų sumažinti turint pakankamą
elektros importo galimybę.

vietos energijos šaltinių naudojimas,
mažų atominių jėgainių statyba regionuose (vietoj vienos didelės), naujų
užtvankų statyba ir t. t.

Uždarius Ignaliną, elektros generavimo
kaštai Lietuvos poreikiams galėtų pakilti
nuo 5 iki 457 mln. USD 2010–2013 m. ir
nuo 104 mln. iki 865 mln. USD 2014–2016
m, priklausomai nuo naudojamo kuro
tipo ir galimo labai didelio kuro kainų
svyravimo. Pridėtinių kaštų atveju, gamyba dujomis yra gerokai pigesnė nei
nafta. Elektros importas (ES kainomis)
yra pigesnis nei dujos, tačiau skirtumas
beveik išnyksta nukritus dujų kainoms iki
200–250 JAV dolerių už 1000 kub. metrų.

Trečiojoje studijos dalyje akcentuojama
būtinybė skatinti elektros perdavimo ir
skirstomųjų tinklų valdymo pažangą ir
elektros vartojimo ekonomiškumą, kurie
ypač svarbūs ir reikalingi šiais ekonominio netikrumo laikais.

šioje dalyje aptariamos ir alternatyvos,
tarp jų vėjo jėgainės, atsinaujinančiųjų

Lietuvos gerovės užtikrinimui būtų svarbu
skubiai sukurti naują nacionalinę energetikos strategiją, pagristą skaidriu, realistišku, nešališku ir objektyviu pajėgumų
ir poreikių įvertinimu. Ji turėtų atsirasti
kaip koordinuotas sandėris tarp vyriausybės, pramonės, verslo, ūkio ir elektros
gamintojų bei vartotojų.
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I. Lietuvos energetiniai turtai
Lietuva kaip kraštas nepasižymi dideliais
žemės turtais ir dar mažiau turtinga energetinemis žaliavomis ir kitais ištekliais –
hidroenergijos, vėjo ir saulės. Sovietiniais
laikais Lietuvos energetika daugiau kaip
40 metų buvo plėtojama kaip Sovietų
Sąjungos šiaurės vakarų regiono energetikos sistemos sudedamoji dalis ir dėl to
jai energijos klausimas nebuvo nei svarbus, nei ji jautė energijos stygių. šiaurės
vakarų regiono energetikos plėtra lėmė
daugelį sprendimų, pvz., labai galingų
elektrinių statybą, elektros tinklus didžiuliams tarpsisteminiams perdavimams,
griežtai centralizuotą hierarchinį valdymą, bet kokių rinkos elementų neigimą
energetikoje, ekonominių sąlygų energijos taupymui nebuvimą, be to, buvo
visiškai nesvarbios energijos išteklių
kainos. Todėl Lietuvoje buvo pastatyta
pakankamai elektrinių, vartojančių tiek
organinį, tiek branduolinį kurą, išplėtotas dujotiekių tinklas, naftos perdirbimo
pramonė ir kita.
Pirmaisiais nepriklausomybės metais tai
sudarė sąlygas gana lengvai aprūpinti visus vartotojus energija, nestatant
naujų modernių elektrinių ir aukštosios
įtampos linijų ir dar vis subordinuojant
savo veiklą Rusijos energetinei kontrolei.
Nors Lietuvos elektros tinklai, dujotiekiai
ir dabar jau nebeveikiantis naftotiekis
buvo sujungti tik su rytų kaimynu, iki
šiol nebuvo tvirtai ieškota integracijos
su Vakarų Europos sistemomis. Net ir
uždarius naftos vamzdyną, nafta tiekiama per Būtingės terminalą daugiausia iš
Rusijos šaltinių. Nors IAE davė Lietuvai
didžiulį elektros energijos perteklių, pats
atominis kuras turėjo būti perkamas iš
Rusijos pagal kuro kasečių tinkamumą
Černobilio tipo RBMK reaktoriui. Lietuvos
ir Baltijos šalių energetikos sistemos vis
dar yra unikalios pasaulyje, nes beveik visi
energijos ištekliai tiekiami tik iš vienos
kaimyninės valstybės. O neturint alternatyvos, nėra nei ekonominio pasirinkimo,
nei energetinės nepriklausomybės. Taigi
uždarius pagrindinį elektros energijos
šaltinį – Ignaliną ir bandant išsilaisvinti
nuo vienašališkos priklausomybės vie-

ninteliam energetinių žaliavų tiekėjui,
reikia primygtinai ir nedelsiant aptarti
esamas galimybes ir rasti geriausias
alternatyvas.

Neatsinaujinantieji šaltiniai
Lietuvos elektros energijos pakankamumas ir patikimumas iki šiolei buvo
pagrįstas IAE. Joje pastoviai pagaminama daugiau kaip 70 proc. Lietuvoje
naudojamos elektros energijos. Tačiau
2009 m. gruodžio 31 d., pagal sutartį su
Europos Sąjunga, IAE nustos veikusi ir
tuomet Lietuva taps didžiausia dalimi
priklausoma nuo dujų ir naftos tiekimo.
Nuo to laiko IAE bus ne energijos gamintoja, o jos stambi naudotoja.
Lietuvos teritorijoje ir Baltijos jūros šelfe
yra riboto kiekio naftos telkiniai, siekiantys apie 300 mln. t naftos, kurios apie 70
proc. slūgso žemyne, o likusioji – Baltijos
jūros šelfe. Pagal vėliausią išsiurbimo
technologiją iš šių telkinių bus galima
išgauti apie 50 proc. esančios žaliavos.
Pastaraisiais metais žemyno gręžiniuose
per metus išgaunama šiek tiek mažiau
negu 200 tūkst. t naftos. Tai mažiau nei
penktadalis Lietuvoje metiniai suvartojamo skystojo kuro. Jūroje esantys
naftos telkiniai dar iki šiol nepradėti
eksploatuoti.
Durpių ištekliai Lietuvoje siekia 140–160
mln. tonų. Durpių, tinkamų energijos
gamybai pagal 0,7 išgavimo koeficientą, yra apie 100 mln. t, arba apie 30
mln. tne. Kiek energijos reikėtų, kad
būtų galima paruošti šį kurą, nežinoma. Anksčiau energetikos balanse didelę dalį sudarė durpės. Pvz., 5-ajame ir
6-ajame dešimtmečiuose gana stambios
tiems laikams Vilniaus (48 MW galios) ir
Petrašiūnų (60,5 MW galios) elektrinės
degino tik durpes. Dabar durpės elektros gamybai beveik nenaudojamos.
Tačiau brangstant dujiniam ir skystajam
kurui, durpės šiuo kritišku laikotarpiu
galėtų būti efektyvus kuras kai kuriose
vietinėse šiluminėse elektrinėse. Deja,
durpės yra neatsinaujinanti organiška
medžiaga (iškastinis kuras), kurios nėra

daug ir kuri tam tikrais atvejais gali būti
panaudota kitiems, konkurencingiems
pagal kainą tikslams.

Atsinaujinantieji šaltiniai
2006 m. visi Lietuvos energetikos balanse atsinaujinantieji šaltiniai sudaro
apie 10,4 proc. bendros pirminės energijos. Didžiausia jų dalis tenka hidroenergijai. Visas hidroenergetikos išteklių
potencialas yra apie 400 MW, arba apie
3,5 TWh elektros energijos per metus.
Tačiau ekonomiškai panaudoti galima
tik apie 30–40 proc. Dabar Lietuvoje
hidroelektrinėse pagaminama apie 1,1
TWh elektros energijos, tai yra apie 1,6
proc. pirminės energijos (apie 8 proc.
Lietuvos poreikiams reikalingos elektros energijos).
Lietuvoje medienos atliekų kaip metinių
išteklių elektros arba šilumos gamybai
gali būti 500–1000 tūkst. tne. Šis skaičius
priklauso nuo to, ar atliekas galima naudoti kitiems tikslams. Svarbiausia, kad
kurui būtų vartojamos miško kirtimo ir
medžio apdorojimo atliekos: šakos, žievės, pjuvenos, atraižos ir pan. Taip pat
šiuos išteklius būtų galima gana greitai ir
reikšmingai papildyti greitai augančiais
želdiniais, kaip daroma švedijoje energetinėse plantacijose. Medžio kilmės
kurui panaudoti turėtų būti pertvarkomos regionų ir mažesnės elektrinės, kad
būtų galima išvengti naujų aplinkosaugos problemų. Kiek energetinės naudos
tai duotų, priklauso nuo šių medžiagų
surinkimo metodų, transportavimo ir
paruošimo deginimui jėgainėse.
Šiaudai ir kitos žemės ūkio metinės
atliekos nėra didelis atsinaujinančiosios
energijos resursas. Įgyvendinus surinkimo, apdorojimo ir deginimo elektrinėse
technologijas šiaudų pridėtinė energijos
vertė yra 25–120 tūkst. tne.
Komunalinių atliekų naudojimas tampa
atsinaujinančiuoju energijos šaltiniu tiek
Lietuvoje, tiek daugelyje kitų kraštų. Kadangi komunalinių atliekų kiekis ir turinys gali su laiku gerokai keistis, sunku
prognozuoti jų energijos vertę. Manoma,

studija
kad Lietuvoje per metus jų galėtų susidaryti 20–120 tūkst. tne. Kadangi daugiausia atliekų yra dideliuose miestuose,
praktiškiausia būtų jas panaudoti prie
šių miestų esančiose katilinėse.
Išplečiant rapsų ir kitų aliejinių augalų
ūkį, iš jų pagaminta degalų gamyba galėtų pasiekti gana greitai apie 25 tūkst.
tne naftos tipo produkto (pvz., dyzelinio
kuro) naudojimui. šią produkciją būtų
nesunku padvigubinti ir patrigubinti,
jeigu pasiteisintų gamybos finansinės
ir energijos išlaidos.
Lietuvoje yra galimybė naudoti žemės
gelmių šilumą. Klaipėdoje pastatyta
geoterminė elektrinė, turėjusi tiekti
miestui 2–10 tūkst. tne šiluminę energiją. Iki šiol šios įmonės darbo rezultatai
nėra aiškūs.
Nors Saulė siunčia į Žemę didžiulį energijos kiekį, bet tiesiogiai ją naudoti gana
brangu. Daugelyje šiaurės šalių šiuo metu
saulės energija naudojama vandeniui
šildyti, žemės ūkio produktams džiovinti ir gana ribotai – elektros energijai
gaminti, nes saulė produktyviai šviečia
mažiau kaip tūkstantį valandų per metus. Pietų kraštuose, kur saulė šviečia
daugiau nei du tūkstančius valandų
per metus, ji pradedama plačiai taikyti
elektros gamybai.
Vėjo energetikos požiūriu Lietuva turi
ribotas galimybes didelei elektros
energijos gamybai dėl nepastovaus ir
nedidelio vėjo greičio, išskyrus pajūrio
rajonus. Pagal turimus planus, iki 2020
m. pastačius 200 MW bendros galios
vėjo jėgaines, geriausiu atveju gamybinė nauda galėtų siekti 60–90 MW. Vėjo
jėgainės Baltijos jūros šelfe turi šiek tiek
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didesnes galimybes energijos gamybai.
Energetinei nepriklausomybei užtikrinti
Lietuva turėtų planuoti 400–500 vėjo jėgainių parką, kurių galia sudarytų 1000
MW. Tačiau tiek saulės, tiek vėjo jėgainių
sistema turi turėti atsarginius elektros
energijos šaltinius.
Taip pat pravartu paminėti galimus nedidelės galios antrinius energijos šaltinius – naudoti ventiliacijos ir aušinimo
sistemose esančią šilumą, biodujas nuotekų valymo įrenginiuose, srutų valymo
įrenginiuose prie gyvulininkystės fermų
ir kito tipo ūkiuose.
Labai svarbu taupiai, racionaliai ir efektyviai vartoti elektros energiją. Užsienio
patirtis rodo, kad dažnai verta investuoti
lėšas ne tik į naujų elektrinių ir katilinių
statybą, bet ir į techninių priemonių
kūrimą energijos suvartojimui mažinti.
Daugeliu atvejų įsitikinta, kad tokios investicijos keliskart efektyvesnės (apie tai
bus kalbama trečiojoje dalyje).
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad
pirminiai energijos ištekliai Lietuvoje
yra tikrai nedideli, kad galėtų ilgesnį
laiką patenkinti jos buities, paslaugų ir
pramonės energijos poreikius (2006 m.
– apie 8,6 mln. tne sąlyginės energijos).
Durpės ir nafta baigtųsi per kelerius
metus, tačiau kaip pagalbinis energijos
šaltinis jos galėtų prisidėti prie energijos
stokos mažinimo.
Iš atsinaujinančiųjų šaltinių perspektyviausi ir realiausi elektros energijos gamybai šiuo metu yra vandens energija,
biokuras ir didėjantys vėjo ištekliai. Iš jų
tik vandens energija yra visiškai patikima, bet ji patenkina apie 8 proc. Lietuvos elektros poreikių. Kadangi vandens

energija nereikalauja nuolat brangstančių
energetinių žaliavų importo, vienos ar
kelių naujų Nemuno ir Neries upių užtvankų statyba padėtų sumažinti elektros energijos trūkumą.
Vėjo energija ilgesniu laikotarpiu turi
labai didelį potencialą, tačiau jo realizavimui dar reikia ištirti vietoves, geriausiai
tinkamas vėjo energijos gamybai, ir pritaikyti geriausias vėjo taikymo technologijas. Lietuvai, be kitų atsinaujinančiųjų
energijos šaltinių, reikėtų apie 400 vėjo
elektrinių, kurios užtikrintų apie 50 proc.
reikiamos elektros energijos. Jeigu tai
būtų priimtina, reikėtų pasvarstyti apie
vėjo elektrinių gamybą pačioje Lietuvoje.
Tai paskatintų jų eksportą ir duotų darbo ir mokslininkams, ir dideliam skaičiui
dabartinių bedarbių.
Medienos ir jos atliekų naudojimas
energijos gamybai potencialiai galėtų būti taip pat labai perspektyvus ir
gana greitai įgyvendinamas. Teoriškai
jos galėtų pakeisti 6–12 proc. pirminės
energijos. Tačiau nežinia, kiek energijos reikėtų sunaudoti šioms atliekoms
sukaupti, pervežti ir perdirbti į naudojamą kurą. Panaši situacija ir su kitomis
augalinėmis ir kitokiomis perdirbamomis žaliavomis.
Apskritai yra gera galimybė vystyti elektros energijos (ir šilumos) gamybą, skatinant alternatyviųjų energijos šaltinių
plėtrą, statant kogeneracines elektrines.
Tai mažintų energetinių žaliavų importą. Visa tai galima atlikti gana artimoje
ateityje su palyginti nedidelėmis, bet
koncentruotomis darbų apimtimis (apie
20 proc.), o su ilgalaikiu ir sutelktu pasiryžimu pasiekti 60–80 proc. efektą.
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II. Lietuvos elektros energetikos
sistemos būklė, sistemos galimybė
patenkinti vartotojų poreikius ir pridėtinės
išlaidos uždarius Ignalinos AE
šioje studijos dalyje apžvelgiama Lietuvos
energijos gamybos sistema, jos naudojimo
galimybės ir pridėtinės išlaidos generuoti
elektros energiją uždarius IAE. Susumuojamas Lietuvos elektrinių gamybinis potencialas ir kaip jis paveikiamas nustojus
veikti IAE, galimai nutrūkus gamtinių dujų
tiekimui, bei elektros energijos importo
svarba. Studijoje prognozuojami Lietuvos elektros vartotojų poreikiai iki 2027
m. remiantis pastarųjų metų ekonominės
veiklos įvertinimu bei numatomais pokyčiais ateityje. Pagal tai įvertinama, kaip
Lietuvos elektros energetinė sistema be
IAE galės patenkinti Lietuvos poreikius. Ši
studijos dalis taip pat leidžia prognozuoti,
kiek išlaidų gali papildomai reikėti paremti
Lietuvos elektros energijos poreikius pagal stagnacinį scenarijų 2010–2013 m. ir
2014–2016 m.
Lietuvos ekonomika per 1995–2006 m.
augo gana sparčiai. BVP augimo tempai vidutiniškai siekė apie 5,5 proc. ir
padidėjo iki 8,8 proc. 2007 m. Tokį ekonomikos augimą Lietuvos ekonomistai
buvo numatę ir tolesniais metais. Tačiau
2008–2009 m. ekonominis sulėtėjimas
pasaulyje gerokai pakeitė šią tendenciją.
Numatoma, kad per 2010–2011 m. Lietuvos ekonomikos lygis gali sumažėti net
iki 15 proc. [11], [13], palyginti su 2008
m., tai yra jis prilygtų maždaug 2006 m.
BVP lygiui [22]. Geriausiu atveju 2009
m. jis nukris nuo 5 iki 10 proc., palyginti
su 2008 m. Ateinančiais metais dėl ekonominio sulėtėjimo numatoma tolesnė
stagnacija [21] [32]. Pagal Vokietijos
pramonės ekonomistų prognozes [33]
ji gali didėti nuo 1 iki 2 proc. per metus
nuo 2012 metų.

Energijos naudojimo
Lietuvoje apžvalga
Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje daug
padaryta siekiant įgyvendinti stabilų ir
veiksmingą energetikos sektoriaus darbą.

Pagerintos naftos ir jos produktų tiekimo sąlygos, pradėta gaminti ir naudoti
biodegalus ir organines atliekas, pamažu
modernizuojama centralizuoto šilumos
tiekimo sistema. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis bendrajame Lietuvos
pirminės energijos balanse 2005 m.
padidėjo iki 8,7 proc., o 2010 m. buvo
prognozuojamas jų padidėjimas iki 12
proc. Pastačius numatytas vėjo elektrines,
kurių statyba jau prasidėjo, ir pritaikius
elektrines deginti biokurą, daugiau kaip
7 proc. elektros energijos 2010 m. turėtų
būti pagaminama naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Tačiau šiuo
metu Lietuvos elektros tinklai nesujungti
nei su Lenkijos, nei su Švedijos elektros
šaltiniais ir beveik nieko nepadaryta, kad
būtų padidintas gamtinių dujų tiekimo
patikimumas. įsipareigojimas uždaryti
IAE 2009 m. gale paaštrino Lietuvos
energetinio saugumo ir ekonominės
nepriklausomybės pavojų, ypač kai jos
sustabdymas sutampa su didelio masto
ekonominiu nuosmukiu ne tik Lietuvoje,
bet ir visame pasaulyje.

Elektros energijos poreikių kitimui didelę įtaką turi makroekonominių rodiklių
pokyčiai, pvz., ūkio šakų struktūros pokyčiai, eksporto/importo finansiniai santykiai, kuro ir energijos kainų didėjimas,
vartotojų pajamos, energijos naudojimo
efektyvumo didinimas ir kiti veiksniai.
Tačiau, kaip parodė dabartinis staigus
ekonominis nuosmukis, šie indikuoti
pokyčiai dažnai paaiškėja pavėluotai ir
ne pagal prognozuotas kryptis, todėl
jie yra abejotinos vertės realiam ateities
ekonomikos pokyčių vertinimui. Patikimiausias indikatorius ir mažiausiai paveiktas atskirų ekonominių pokyčių yra
BVP, nes jis galutinai apima beveik visų
kitų rodiklių įtaką.
Leidinyje „Nacionalinė energetikos strategija 2007“ (NES 2007) [1] teigiama,
kad 2006 m. visose Lietuvos ūkio šakose buvo sunaudota apie 4,77 mln. tne
kuro ir kitokio tipo energijos (galutinė
energija). Bendrai visos energijos pagaminimui, įskaitant energijos eksportą,
Lietuva sunaudojo 15,07 mln. tne kuro
ir energetinių žaliavų (pirminė energi-

1 lentelė. Lietuvos galutinės energijos poreikių prognozė (1), mln. tne
Metai
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Lėto augimo
scenarijus
3,3
4,5
4,8
5,2
5,7
6,2

Pagrindinis
scenarijus
3,7
4,5
5,0
5,7
6,5
7,4

Greito augimo
scenarijus
3,7
4,5
5,4
6,5
7,0
9,5

2 lentelė. Kuro rūšys Lietuvos energetikoje 2006 m.
Kuro rūšys
Anglis
Branduolinis kuras
Gamtinės dujos
Importuojama nafta
Vietiniai ištekliai
Vietinė nafta

Procentai
3,0
25,8
28,5
29,1
11,4
2,1
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ja). Atėmus iš šio skaičiaus energijos ir
naftos produktų eksportą, Lietuvos vidaus poreikiams reikėjo 8,60 mln. tne
pirminės energijos. 1 lentelėje iš dalies
kartojami duomenys iš NES 2007 12.1
lentelės (1), kurioje prognozuojami Lietuvos galutinės energijos poreikiai pagal
galimas tris ekonominės veiklos raidas:
lėto augimo, pagrindinis ir greito augimo
scenarijai. Šioje studijoje naudojami panašūs, bet šiek tiek skirtingai pavadinti
scenarijai, tiksliau atspindintys pastarųjų metų ekonomikos pokyčių kryptis:
pesimistinis, stagnacinis ir optimistinis.
Šie pokyčiai dėl radikalaus ekonomikos
sulėtėjimo, kaip parodyta toliau, yra kur
kas žemesni nei pateikti NES 2007 12.01
(žr. 1 lentelę).
Energijos vartojimas 2006 m. pagal rūšis
parodytas 2 lentelėje.
Duomenys, paimti iš NES 2007 [1] (5.1
pav.), rodo, kad Lietuvoje 86,5 proc.
sunaudojamos energijos patenkinama
tik importuojamomis medžiagomis. Iš
jų dabartiniu metu beveik trečdalis yra
dujos, importuotos iš Rusijos. Uždarius
IAE, didesnė dalis prarasto energijos šaltinio turės būti papildyta papildomu dujų
importu iš Rusijos arba kitų kaimyninių
kraštų, arba atvežtinė nafta per Lietuvos
uostus, kurios didžiuma yra irgi iš Rusijos šaltinių. Taigi Lietuvos energetika
tampa beveik išimtinai priklausoma nuo
Rusijos žaliavų.
3 lentelėje, paimtoje iš [1] (12.2 pav.), parodytas energijos naudojimas Lietuvoje
pagal sektorių paskirtis. Sutrikus energijos balansui mažiausiai tiesiogiai būtų
paveikti žemės ūkis, statyba ir paslaugų
sektoriai. Nors transporto pramonė atrodo kaip viena iš daugiausiai energijos
žaliavas vartojančių sektorių, nutraukus
dujų tiekimą ji būtų mažiausiai paliesta,
nes daugeliu atvejų ji naudoja naftą ir
jos produktus. Daugiausia būtų paveikti
namų ūkis ir pramonė.
3 lentelė. Energijos naudojimas
pagal paskirtį [1]
Energijos
vartojimas
Namų ūkis
Statyba
Paslaugų sektorius
Pramonė
Transportas
Žemės ūkis

Pasiskirstymas
proc.
30,0
1,1
12,9
21,0
32,5
2,4

2006 m. galutinės energijos sąnaudų
struktūroje energijos ištekliai buvo panaudoti pagal 4 lentelę.

4 lentelė. Pirminių energijos išteklių
galutinių sąnaudų struktūra
Energijos vartojimas
Vartotojų įrenginiai
Elektros gamyba
Centralizuota šiluma
Naftos ir kitų produktų
perdirbimas

Pasiskirsty
mas proc.
28,6
15,2
19,8

36,4

Anot prof. V. Miškinio [2], bendrasis Lietuvos elektros energijos suvartojimas
2007 m. siekė 12,635 TWh, iš kurių elektrinės panaudojo 1,129 TWh savosioms
reikmėms, 1,111 TWh – nuostoliams
tinkluose padengti, 0,507 TWh – naftos perdirbimui, 0,743 TWh – vandens
pakėlimui Kruonio HAE, 0,288 TWh – kitoms energetikos sektoriaus reikmėms,
ir 8,859 TWh buvo pateikta galutiniams
vartotojams. Turimais duomenimis [9],
apie 70 proc. šios gamybos, arba 6,201
TWh, tais metais buvo generuojami IAE.
Sustabdžius IAE, jeigu nebūtų galima jos
elektros energijos trūkumo papildyti importuotais užsienio arba vietos ištekliais,
Lietuvos jėgainės turėtų papildomai pirkti
didelį kiekį energetinių žaliavų, lygų 70
proc. vartotojams pateiktos energijos ir
padengimui nuostolių perdavimo tinkluose, bei savosioms elektrinių reikmėms.
Be to, pagal paskelbtus duomenis, po
uždarymo vietoj elektros gamybos IAE
sunaudos apie 180 GWh elektros energijos [31]. Neįskaitant galimų panaudoti
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, ateinančiais metais iš viso reikės papildomai
importuoti nemažą kiekį energetinių
žaliavų, kad būtų galima pagaminti apie
7,8 TWh elektros energijos.
5 lentelėje matome galutinį elektros
energijos sąnaudų pasiskirstymą pagal vartotojų rūšis. Joje parodomas
pasiskirstymas iškelia komercijos ir paslaugų sektorius, namų ūkį ir pramonę
kaip svarbius ir beveik vienodus pagal
elektros energijos suvartojimą. Elektros
energijos trūkumo arba jos kainos pakilimo atveju šie sektoriai būtų labiausiai
pažeidžiami.

Galutinės elektros
energijos poreikių
prognozė iki 2027 metų
Nors dėl neaiškios ekonominės ateities
kyla klausimas, kiek Lietuvai reikės elektros energijos kitais metais, vis dėlto galima nors iš dalies prognozuoti, darant
prielaidą, kad Lietuvos energijos poreikių
pasiskirstymas smarkiai nepasikeis. V.
Miškinis straipsnyje „Baltijos šalių energetikos raida“ [3] nurodo, kad Baltijos
šalių elektros sąnaudos didėjo beveik
tokiais pačiais tempais kaip ir BVP. Pagal šį matą ir atsižvelgiant į bendrinius
ekonomistų prognozuotus 2010 m. BVP
pokyčius ir imant už pagrindą 2006 m.
energijos panaudojimo duomenis, galima pagal pirmiau minėtus tris scenarijus
prognozuoti, kiek Lietuvai reikės elektros
energijos iki 2027 metų.
6 lentelėje numatomas galutinės energijos suvartojimas visiems Lietuvos poreikiams ir elektros energijos poreikis nuo
2010 iki 2027 m. Kaip bazė prognozėms
naudojami duomenys iš NES 2007 [1],
kurioje nurodoma, kad 2006 m. Lietuva
sunaudojo 4,78 mln. tne galutinės energijos savo poreikiams ir į tinklus buvo
pateikta 11,52 TWh elektros energijos.
Laikoma, kad dėl sulėtėjusios ekonominės veiklos [4], [5], [6] galutinės energijos
naudojimo ir elektros energijos poreikio, išreikšto tiekimo į tinklus Lietuvos
vartotojams TWh matu, santykis liks
pastovus. Todėl jis taikomas sudarant
prognozę ateities energijos poreikiams
iki 2027 m. nuo 2009 m. stagnacinės bazės lygio. Pagal ekonominėje spaudoje
dažnai minimus ekonominius pokyčius
laikoma, kad 2009 m. pesimistiniu atveju
jis gali būti 5 proc. žemesnis ir optimistiniu 5 proc. aukštesnis nei stagnacinė
bazė (4,77 mln. tne). Toks pat pokytis
taikomas ir elektros energijos poreikio
(11,52 TWh) bazės atveju. Pesimistiniame
scenarijuje numatomi tolesni energijos
mažėjimai 3 proc. per metus iki 2011 m.
pabaigos. 2012 m. jis liks to paties lygio
kaip ir 2011 m., paskui prasidės 1 proc.
kilimas kasmet iki 2027 m. Stagnaciniu

5 lentelė. Elektros energijos sąnaudų 2006 m. pasiskirstymas pagal vartotojų rūšis
Energijos panaudojimas

TWh (2)

Komercija ir paslaugų sektorius
Namų ūkis

3,037
2,464
2,950
0,131
0,070
0,206

Pramonė
Statyba
Transportas
Žemės ūkis

Pasiskirstymas
proc.
34,3
28,5
33,3
1,5
0,1

2,3
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6 lentelė. Santykis tarp visos galutinės energijos sąnaudų pagal ekonominius pokyčius
(mln. tne) ir elektros energijos (TWh) pareikalavimas nuo 2009 iki 2027 metų
Metai

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Pesimistinis
visos
el. energ.
mln. tne TWh
4,54
10,94
4,40
10,62
4,26
10,30
4,26
10,30
4,31
10,46
4,36
10,54
4,40
10,63
4,44
10,70
4,48
10,81
4,52
10,92
4,57
11,03
4,62
11,15
4,67
11,27
4,72
11,38
4,77
11,48
4,82
11,60
4,87
11,72
4,92
11,84
4,98
11,97

Stagnacinis
visos
el. energ.
mln. tne TWh
4,77
11,52
4,77
11,52
4,77
11,52
4,83
11,62
4,86
11,71
4,89
11,8
4,93
11,90
4,97
11,99
5,02
12,11
5,07
12,23
5,12
12,35
5,17
12,47
5,22
12,60
5,27
12,72
5,32
12,84
5,37
12,97
5,43
13,10
5,49
13,24
5,56
13,39

atveju poreikis išliks toks pats iki 2011
m. galo [21], o po to prasidės 1 proc.
augimas. Optimistiniu atveju 1 proc.
augimas prasidės nuo 2009 m. ir po
2012 m. kils po 2 proc. per metus. Nuo
2016 m. energijos metinis poreikis kils
po 3 procentus.
Prognozuojama, kad pagal pesimistinį scenarijų Lietuvos galutinis elektros
energijos poreikis bus žemiausias (10,30
TWh) 2012 m. ir pakils beveik iki 12,0
TWh 2027 m. Stagnacijos atveju jis bus
žemiausias (11,52 TWh) 2009–2011 m.
ir 2027 m. pasieks 13,4 TWh poreikio.
Pagal optimistinį scenarijų prognozuojamas pakilimas nuo 12,27 TWh 2009 m.
iki 19,1 TWh 2027 m.

Lietuvos elektros
energijos šaltiniai
7 lentelėje pateikiami Lietuvos elektros
energijos šaltiniai, nurodoma jų galia ir
naudojamo kuro rūšys.
Didžiausią dalį Lietuvos elektros poreikių
iki šiol tenkino dvi didelės galios jėgainės
– IAE ir Lietuvos elektrinė (Elektrėnai).
Elektros gamyba mažesnėse elektrinėse yra tik iš dalies reikšmingos, nes jos
ir visos negali patenkinti visų energijos
poreikių. Dabartiniu metu, esant šioms
dviem galingoms elektrinėms, nebuvo
klausimo, kas atsitiktų su energijos tiekimu vartotojams, jeigu dėl vienos ar kitos

vimą Lietuvos elektrinėje, arba pvz., net
Vilniaus TE. O tai gali atsitikti ne tik dėl
mechaninių arba elektrinių gedimų, bet
ir dėl staigaus dujų tiekimo nutraukimo.
Minėtos problemos sprendimui būtina
laikyti rezerve parengtus keturis pasenusius ir nenašius 150 MW LE energetinius
blokus [27] arba užsitikrinti trumpiausiu
laiku tiesioginį elektros importą iš kaimyninių kraštų, laikant parengtą Kruonio
HAE, momentiniam ir trumpalaikiam
sistemos galios papildymui.

Optimistinis
visos
el. energ.
mln tne
TWh
5,09
12,27
5,14
12,40
5,19
12,51
5,35
12,77
5,44
13,02
5,53
13,28
5,63
13,53
5,73
13,80
5,90
14,24
6,07
14,73
6,25
15,17
6,44
15,61
6,64
15,99
6,84
16,50
7,04
17,01
7,25
17,52
7,47
18,04
7,70
18,57
8,14
19,10

Artimuoju laikotarpiu minimalų apsirūpinimą elektros energija iš vietinių
atsinaujinančiųjų šaltinių galima patenkinti tik iš dalies, nes jie nepakankamai
paruošti naudoti plačiau. Kita didesnė
reikiamos energijos dalis turės būti generuojama arba dujomis, arba skystuoju
kuru. Kad būtų ilgiau užtikrintas visiškas
apsirūpinimas energija (su pakankamais
rezervais), reikalinga nauja didelio masto branduolinė jėgainė arba atitinkamas
skaičius mažų regioninių branduolinių
arba vėjo bei kitų jėgainių. Visos mažesnės regioninės elektrinės turėtų būti
pritaikytos naudoti bet kokį kurą, pvz.,
biokurą, atsinaujinančiąją energiją, dujas
ir naftos produktus.

priežasties viena iš didžiųjų elektrinių nustotų veikusi. Situacija drastiškai keičiasi
uždarius IAE. Lietuvoje elektros energijos generavimas priartėja prie kritinės
ir tam tikrais atvejais net katastrofinės
ribos, iškilus reikalui sustabdyti genera-

Kadangi branduolinė energija elektros
generavimui yra viena iš pagrindinių
Lietuvos elektros energijos nepriklausomybės sąlygų dabar ir tolesnėje ateityje,
todėl importuoti elektrą patenkinant
minimalius poreikius ir išvengiant visos

7 lentelė. Elektros energijos šaltiniai Lietuvoje 2008 metais

IAE

Galia (MW)
1300

Lietuvos elektrinė

1200 (1800)

Vilniaus E
Kauno TE

380
170

Petrašiūnų elektrinė
Mažeikių TE
Klaipėdos E
Kitos ŠE
Kauno HE
Įvairios mažosios HE
Kruonio HAE

8
194
11
109
101
108
900

Vėjo E
Importas

49
?

Pastaba

Nustoja veikusi 2009 m. gruodžio
31 d. (branduolinis kuras)
4 veikiantys 300 MW dujomis (mazutu)
kūrenami blokai, 4 pasenę 150 MW
blokai (27), statomas naujas 400 MW KC
blokas (numatomas paleisti 2014 m.)
Kūrenama dujomis
Kūrenama dujomis (naujas 400 MW KC
blokas (numatoma paleisti 2016 m.)
Kūrenama dujomis
Kūrenama dujomis
Kūrenama dujomis
Kūrenama dujomis
Nemuno užtvanka
Mažųjų upių užtvankos
Gamina energiją iš akumuliacinės
talpyklos, naudoja energiją
pripildyti akumuliacinei talpyklai
Veikia tik esant vėjui
Pagal susitarimą su kaimyninių šalių
tiekėjais („Swedlink“ 2016 m.)

studija

Nr. 1 2009

8a lentelė. Lietuvos energetikos sistemos galios pokyčių galimybės, priklausomai nuo naudojamo kuro, nuo 2010 iki 2016 metų
Šaltinis

Ignalinos AE
Lietuvos E
Vilniaus E
Kauno TE
Petrašiūnų E
Mažeikių E
Klaipėdos E
Kauno HE
Kruonio HAE
Mažosios HE
Kitos ŠE
Biokuras
Vėjo E
Importas
Iš viso
Be Kruonio HAE ir vėjo E
Balansavimo rezervas
Poreikių dengimų galia

Galia (MW)
Įrengtoji Dispo
nuojama
1300
1300
1800
0
384
367
170
160
8
8
160
148
11
11
101
101
900
900
27
27
109
108
49
0
5019
4070

25
0
3155
2230
110
2120

sistemos sutrikimo įmanoma iš dalies
jau ir šiandien, o ypač 2016 m., įsijungus į „Swedlink“ elektros sistemą. Kiek
žinoma, gana didelės apimties elektros
jungtys į Lietuvą dabar susideda iš tinklų Baltarusija-Lietuva, Latvija-Lietuva
ir Kaliningradas-Lietuva. Tačiau dujų ir
elektros tiekimas iš Rusijos dėl galimų
politinių arba ekonominių motyvų yra

A1.2010-13
(dujos)
0
1200
367
160
8
148
11
101
900
27
108
25
0
3055
2130
110
2020

A2.2010-13
(nafta)
0
1200
0
0
0
148
0
101
900
27
0
29
25
0
2430
1505
110
1395

A3.2010-13
(nafta)
0
1200
0
0
0
148
0
101
900
27
0
29
25
300
2730
1805
110
1695

neprognozuojamas ir rizikingai nepatikimas. Taip pat importas iš Rusijos per
Baltarusiją ir iš Kaliningrado, bei iš Suomijos žiemos metu gali būti ribojamas
dėl elektros energijos stokos jų pačių
kraštuose.
Toliau pateikiama 13 scenarijų (A0-D3),
kaip būtų paveikta Lietuvos elektrinėse

B1.2014-16
(dujos)
0
1600
367
160
8
148
11
101
900
27
108
50

B2.2014-16
(nafta)
0
1200
0
0
0
148
0
101
900
27
0
73
50

3480
2530
110
2420

2499
1549
110
1439

B3.2014-16
(nafta)
0
1200
0
0
0
148
0
101
900
27
0
73
50
300
2799
1849
110
1739

energijos gamyba, esant vienokiam ar
kitokiam kuro variantui.

Lietuvos elektrinių
gamybiniai pajėgumai
pagal kuro scenarijus
Lietuvos elektrinių gamybiniai pajėgumai
buvo vertinami pagal šiuos naudojamo
kuro ir importo scenarijus:

8b lentelė. Lietuvos elektrinių galių struktura pagal kuro rūšis ir importą
Šaltinis
Ignalinos AE
Lietuvos E
Vilniaus E
Kauno TE
Petrašiūnų E
Mažeikių E
Klaipėdos E
Kauno HE
Kruonio HAE
Mažosios HE
Kitos ŠE
Biokuras
Vėjo E
Importas
Iš viso
Be Kruonio HAE ir vėjo E
Balansavimo rezervas
Poreikių dengimo galia

Galia (MW)
Irengtoji
0
1600
384
170
8
160
11
101
900
27
108
150
350
3969
2994

2017-26-1
0
1600
367
470
8
148
11
101
900
27
108
75
350
4165
3190
150
3040

2017-26-2
0
1200
0
0
0
148
0
101
900
27
0
116
75
350
2917
1942
150
1792

2017-26 -3
0
1200
0
0
0
148
0
101
900
27
0
116
75
650
3217
2242
150
2092

2027-1
1000
1600
367
470
8
148
11
101
900
27
108
75
350
5165
4190
150
4040

2027-2
1000
1200
0
0
0
148
0
101
900
27
0
174
100
350
4000
3000
150
2850

2027-3
1000
1200
0
0
0
148
0
101
900
27
0
174
100
650
4300
3300
150
3150
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A0. 2009 m. Dujų tiekimas normalus,
visos elektrinės veikia, išskyrus Lietuvos elektrinę (LE). Dėl energijos
pertekliaus LE elektros negamina,
nes veikia IAE.
A1. 2010–2013 m. IAE uždaryta; visos
jėgainės generuoja elektrą dujomis; visos hidroelektrinės veikia
įrengta galia.
A2. 2010–2013 m. IAE uždaryta. Dujų
tiekimas nutrauktas. LE keturi 300
MW didieji energetiniai blokai ir
Mažeikių ŠE kūrenami nafta. Likusios šiluminės elektrinės neveikia
arba gamina elektrą ribotomis žaliavomis. Visos hidroelektrinės ir vėjo
jėgainės veikia.
A3. 2010–2013 m. kaip ir A2, bet galimas elektros energijos 300 MW importas iš kitur.
B1. 2014–2016 m. kaip ir A1, su pridedamu 1) 400 MW KC bloku Elektrėnuose,
2) 100 MW vėjo įranga.
B2. 2014–2016 m. kaip ir A2, bet su 100
MW vėjo įranga ir padidėjusiu biokuro indėliu.
B3. 2014–2016 m. kaip ir B2, bet ir su
galimu 300 MW importu iš kitur.
C1. 2017–2026 m. kaip ir B1 su 1) Kauno
KC 300 MW galia, 2) vėjo 150 MW.
C2. 2017–2026 m. kaip ir B2, bet ir su 1)
vėjo 150 MW ir 2) 350 MW importu
iš „Swedlink“ ir 3) padidėjusiu biokuro indėliu.
C3. 2017–2026 m. kaip ir C2, bet ir su
300 MW importu iš kitur.
D1. 2027 m. kaip ir C1, bet ir su 1) Visaginu 1000 MW galia ir 2) vėjo 200
MW indėliu.
D2. 2027 m. kaip ir C2, bet ir su 1) Visaginu
1000 MW galia, 2) vėjo 200 MW ir 3)
padidėjusiu biokuro indėliu.
D3. 2027 m. kaip ir D2, bet ir su 350 MW
importu iš „Swedlink“.
Lietuvos elektrinių galių gamybiniai
pokyčiai nuo 2009 iki 2016 m. pagal
scenarijus A1-B3 parodyti 8a lentelėje,
o nuo 2017 iki 2027 m. pabaigos pagal
scenarijus C1-D3 – 8b lentelėje. Taip pat
šiose lentelėse parodytas ir Lietuvos elektrinių galios balansas neveikiant Kruonio HAE ir tik su 50 proc. vėjo jėgainių
įrengtos galios. Kruonio HAE maksimalią

galią galima užtikrinti tik per pirmąsias
12 valandų, jeigu Kruonio aukštutinis
baseinas yra pripildytas. Po jo iškrovimo
reikia iki 24 val., kad jis vėl prisipildytų
vandeniu. Pakrovimo laikotarpiu Kruonio
HAE sumažina bendrąją visos sistemos
gamybinę galią, priklausomai nuo to,
kokiu greičiu pripildomas rezervuaras.
Vėjo energija apskritai yra daugiau kaip
50 proc. nepatikima savo veikimu prisidėti prie gamybinės galios balanso
dėl neprognozuojamo pastovumo ir
nedidelio vėjo greičio Lietuvos teritorijoje. Tačiau prognozuojama, kad jau
2017–2026 m. vėjo jėgainių galia sieks
150 MW (Vilemas [7]) ir 2027 m. – net
200 MW [9]. Saulės energija neįtraukta
kaip elektros šaltinis, nes pagal Lietuvos
geografinę padėtį ir debesuotumą šiuo
metu taip generuota energija nelaikoma galinčia reikšmingiau prisidėti prie
elektros gamybos balanso. Vokietijos
žiniasklaidos duomenimis, Hamburgo
geografiniame lygyje, panašiai kaip ir
Lietuvoje, metinis saulės šviesos intensyvumas nesiekia 1000 val. per metus
[22]. Esant dabartiniam technologijos
lygiui jos įsisavinimas Lietuvoje būtų
ekonomiškai nepateisinamas, nebent
saulės energiją naudojanti elektros generavimui įranga taptų ypač naši.
8a ir 8b lentelėse pateikiami skaičiai yra
maksimalūs Lietuvos elektrinėms. Normaliomis sąlygomis energiją gaminantys agregatai ilgai neveikia aukščiausiu
pajėgumu, todėl skaičiavimai paremti
pagal paskelbtą disponuojamą galią
(Vilemas [7]) ir (Nemūra [8]).
9a ir 9b lentelėse parodoma maksimali pavienių Lietuvos elektrinių metinė
energijos gamyba ir jų suma, įskaitant
importuojamą elektros energiją. Šie gamybiniai pajėgumai atspindi elektrines
dirbant 100 proc. instaliuota galia 24
val. 365 dienas per metus. Visi elektros
energijos gamybos skaičiavimai atlikti
pagal pirmiau minėtą maksimaliai disponuojamą jėgainių galią. Tačiau į šią
sumą įskaičiuota tik pusė vėjo generuojamos energijos ir neįtraukta Kruonio
HAE, kuri sunaudoja daugiau energijos
nei jos pagamina.

Elektros galios poreikis
pagal sezonus ir pagal
dienos laikotarpį
Dr. Vilemas straipsnyje Nauja atominė
elektrinė Lietuvoje [11] nurodo, kad Lietuvos elektros energetikos maksimalios
apkrovos 2006 m. žiemos metu siekė
1700–1900 MW darbo dienomis nuo
10 iki 21 val. ir sekmadieniais tuo pačiu

laiku – 1350–1700 MW. Vasaros metu
maksimalios apkrovos buvo žemesnės
– tarp 1250 ir 1400 MW nuo 8 iki 19 val.
Likusį laiką, naktį ir anksti ryte, apkrovos
yra kur kas mažesnės – iki 1300 MW
žiemą ir 900–1000 MW vasarą. Visais
atvejais sekmadienį maksimalios apkrovos dienos metu yra visuomet 200–300
MW mažesnės negu tos savaitės darbo
dienomis.
Šie duomenys sudaro bazę ir leidžia
prognozuoti Lietuvos vartotojų maksimalų elektros energijos poreikį iki 2027
m. pagal pesimistinį, stagnacijos ir optimistinį ekonomikos veiklos scenarijus,
priklausomai nuo energijos vartojimo
pokyčių.

Lietuvos elektros energetikos
sistemos galimybė patenkinti
vartotojų apkrovas
Ekonominio atoslūgio sąlygomis ir nematant greitų ir stambių pokyčių ateityje, pagal 6 lentelėje prognozuotus
ekonominius pokyčius galima numatyti,
kad maksimalūs galios svyravimai pagal
vartotojų poreikius pagal pesimistinį
scenarijų geriausiu atveju nebus didesni
nei 2007 m. maksimali riba (1800–1900
MW) iki 2016 m. pabaigos. 2017–2026
m. jie svyruos tarp 1850 ir 1950 MW ir
2027 m. pasieks 1970 MW.
Stagnacijos sąlygomis maksimalus apkrovos poreikis 2010–2013 m. gali svyruoti nuo 1850 iki 1950 MW, 2014–2016
m. – 1900–2000 MW, 2017–2026 m. –
1980–2080 MW ir 2027 m. gali pasiekti
2150 MW.
Optimistinio ekonominio augimo atveju
galima prognozuoti, kad maksimalios apkrovos bus kur kas didesnės. Jos galėtų
būti nuo 1950 iki 2050 MW 2010–2013
m., tarp 2130 ir 2250 MW 2014–2016 m.,
2300–2800 MW 2017–2026 m. ir 2027
m. – didesnės nei 3000 MW.
Pirmiau pateikti skaičiai yra apytiksliai ir
praktiškumo dėlei nurodomi tik dešimčių
megavatų tikslumu. Pagal šiuolaikinės
pasaulio ekonomikos raidos prognozes ir
vis dažniau pasikartojantį skystojo kuro
ir dujų kainų kilimą, galima daryti išvadą,
kad ekonomikos plėtra vyks pagal stagnacinį scenarijų iki 2027 metų.
8 ir 9 lentelėse elektrinių gamybiniai
pajėgumai įvertinti pagal jėgainių pritaikymą naudoti įvairias kuro rūšis – dujas,
naftą, vandens ir vėjo energiją – ir pridedant elektros importą (žr. Scenarijai).
Nutrūkus dujų tiekimui, laikoma, kad sustos elektros gamyba visose šiluminėse
elektrinėse (išskyrus Lietuvos elektrinę),
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9a lentelė. Lietuvos elektrinių energijos maksimali metinė gamyba nuo 2010 iki 2016 metų
Šaltinis

Ignalinos AE
Lietuvos E
Vilniaus E
Kauno TE
Petrašiūnų E
Mažeikių E
Klaipėdos E
Kauno HE
Mažosios HE
Kitos ŠE
Vėjo E
Importas
Biokuras
Iš viso

Energijos kiekis (TWh)
Įrengtoji Dispo
A1.2010-13
nuojama (dujos)
11,39
11,39
0,00
15,77
0,00
10,51
3,36
3,21
3,21
1,49
1,40
1,40
0,07
0,07
0,07
1,40
1,30
1,30
0,10
0,10
0,10
0,88
0,88
0,88
0,24
0,24
0,24
0,95
0,95
0,95
0,43
0,22
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,09
19,75
18,88

A2.2010-13
(nafta)
0,00
10,51
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,88
0,24
0,00
0,22
0,00
0,23
13,38

A3.2010-13
(nafta)
0,00
10,51
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,88
0,24
0,00
0,22
2,63
0,23
16,01

B1.2014-16
(dujos)
0,00
14,02
3,21
1,40
0,07
1,30
0,10
0,88
0,24
0,95
0,44
0,01
0,00
22,61

B2.2014-16
(nafta)
0,00
10,51
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,88
0,24
0,00
0,44
0,01
0,79
14,17

B3.2014-16
(nafta)
0,00
10,51
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,88
0,24
0,00
0,44
2,63
0,79
16,79

9b lentelė. Lietuvos elektrinių energijos maksimali metinė gamyba nuo 2017 iki 2027 metų
Šaltinis

Ignalinos AE
Lietuvos E
Vilniaus E
Kauno TE
Petrašiūnų E
Mažeikių E
Klaipėdos E
Kauno HE
Mažosios HE
Kitos ŠE
Vėjo E
Biokuras
Importas
Iš viso

Energijos kiekis (TWh)
Įrengtoji
C1.2017-26
(dujos)
0,00
0,00
14,02
14,02
3,36
3,21
1,49
4,12
0,07
0,07
1,40
1,30
0,10
0,10
0,88
0,88
0,24
0,24
0,95
0,95
1,31
0,66
0,01
0,01
3,07
3,07
26,89
28,61

nes jos nėra pritaikytos skystojo kuro
deginimui neteršiant aplinkos (dūmų
valymas, azoto ir sieros oksido bei CO2
kontrolė [27]). Taip pat laikoma, kad
skystojo kuro pakaks neribotą laiką palaikyti visų keturių LE generatorių darbą
bendra 1200 MW galia. Kartu manoma,
kad prireikus bus sudarytos galimybės,
vienu atveju, importuoti 300 MW galią
iš kaimyninių kraštų tuoj po IAE uždarymo ir, kitu atveju, bus pradėtas 350 MW
galios importas iš Švedijos [11] 2016 m.
(„SWEDlink“ tilto galingumas 700 MW,
Lietuvos dalis – 350 MW).
1 grafikas rodo Lietuvos elektrinių mažiausias ir didžiausias galias ir jų galimybę patenkinti vartotojų maksimalius
poreikius pesimistiniu, stagnacijos, ir

C2.2017-26
(nafta)
0,00
10,51
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,88
0,24
0,00
0,66
1,02
3,07
17,67

C3.2017-26
(nafta)
0,00
10,51
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,88
0,24
0,00
0,66
1,02
5,69
20,30

D1.2027+
(dujos)
8,76
14,02
3,21
4,12
0,07
1,30
0,10
0,88
0,24
0,95
0,66
0,01
3,07
37,37

optimistiniu atveju keturiais laikotarpiais
iki 2027 m. Stulpelių grupės kiekviename laikotarpyje parodo tris scenarijus.
Pvz., 2010–2013 m. pirma pora stulpelių
grupė rodo A1 scenarijų. Pirmas stulpelis
(mėlynas) pateikia sistemos galią kaip
aprašyta A1 scenarijuje. Antras stulpelis
(rudas) yra be Kruonio HAE ir vėjo E. Antroji pora stulpelių atspindi A2 scenarijų,
trečioji – A3 scenarijų, abu taip pat su ir
be vėjo E, bei Kruonio HAE. Kitu laikotarpiu stulpeliai išdėstyti panašiai kaip
2010–2013 m. (žiūr. scenarijus).
Horizontalūs brūkšneliai išreiškia prognozuotą maksimalų energijos poreikį
nurodytais laikotarpiais: raudonas – pesimistinę ekonomikos plėtotės raidą, žalias
– stagnacinę, geltonas – optimistinę.

D2.2027+
(nafta)
8,76
10,51
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,88
0,24
0,00
0,88
1,52
3,07
27,16

D3.2027+
(nafta)
8,76
10,51
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,88
0,24
0,00
0,88
1,52
5,69
29,78

Lietuvos elektrinių ir kitų
šaltinių maksimalūs gamybiniai
pajėgumai ir galimybė
patenkinti vartotojų poreikius
9a ir 9b lentelėse nurodyta įrengtoji
maksimali Lietuvos elektrinių metinė
energijos gamyba. Jos pagrindą sudaro
2006 m. duomenys, paskelbti [1]. Pagal
[4], [5], [6] ir [11] laikoma, kad 2009 m.
generuotas energijos kiekis bus apytikriai
panašus į 2006 m. lygį. Lentelėje prognozuota gamyba atspindi maksimalią šių
įmonių gamybą dirbant 365 dienas per
metus esamu režimu. Į šią sumą įskaičiuojama tik pusė vėjo pagaminamos
energijos, taip pat elektra, pagaminta
iš atsinaujinančiųjų šaltinių. Neįtraukta
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1 grafikas. Lietuvos elektrinių bendrinis galingumas 2010-2013, 2014-2016, 2017-2026, 2027
metų laikotarpiais
MW
6000

11,0 TWh iki 2020 m. Paskui jis gali kilti
iki 11,8 TWh 2026 m. ir 2027 m. siekti
12,0 TWh.
Stagnacijos atveju, kuris tikriausiai vyraus
visą dešimtmetį, jeigu ne ilgiau, energijos vartojimas sieks 11,7 TWh 2013 m.,
apie 12,0 TWh 2016 m., nuo 2017 m. iki
2026 m. jos vidurkis gali svyruoti tarp
12,3 ir 13,0 TWh ir numatoma, jog 2027
m. sieks beveik 13,4 TWh.
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Pagal optimistinį, bet mažiausiai patikimą ekonomikos variantą energijos
vartojimas sieks 12,7 TWh 2013 m., gali
pakilti iki 13,5 MW 2016 m., 2017–2026
m. vidurkis gali svyruoti tarp 15,2 ir 17,6
TWh, pasiekdamas net 18,6 TWh 2026
m., ir 19,1 TWh 2027 metais.
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2 grafikas. Lietuvos elektros sistemos metinė gamyba
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Kruonio HAE, kuri sunaudoja daugiau
energijos nei jos pagamina.
2 grafikas rodo Lietuvos elektrinių maksimalią metinę energijos gamybą ir galimo importo priedėlį bei prognozuojamą
vartotojų maksimalų energijos metinį
poreikį pagal pesimistinį, stagnacijos
ir optimistinį scenarijus visais keturiais
laikotarpiais iki 2027 m. Stulpelių grupės
kiekvienu laikotarpiu nurodo tris scenarijus. Pvz., 2010–2013 m. pirma stulpelių
grupė atspindi A1, A2 ir A3 scenarijus.
Pirmas stulpelis (mėlynas) pateikia sistemos galios sumą, kaip aprašyta A1
scenarijuje. Antras stulpelis (geltonas)
nurodo A2 scenarijų, trečias (rudas) –

3
2017-2026

4
2027

A3 scenarijų. Kituose laikotarpiuose
stulpelių išdėstymas yra panašus kaip
2010–2013 m. (žiūr. scenarijus).
Horizontalūs brūkšneliai 6 lentelėje išreiškia prognozuotus energijos poreikio vidurkius nurodytais laikotarpiais,.
Raudona linija rodo pesimistinę ekonomikos raidą, žalia – stagnacinę, geltona – optimistinę. Reikia priminti, kad,
išskyrus 2027 m., kiekvieno laikotarpio
pradžioje bus mažesnis poreikis, o pabaigoje – didesnis.
Pagal 6 lentelės duomenis prognozuojama, kad pesimistinėje ekonomikos raidoje elektros energijos metinis poreikis
vidaus vartojimui bus ne didesnis kaip

Šiuo metu bendra įrengtoji elektros galia
(branduolinė ir nebranduolinė) yra šiek
tiek didesnė nei 5 tūkst. MW. Tai beveik
dvigubai didesnė už Lietuvos vidaus
poreikius. Pagrindinis elektros energijos
šaltinis yra IAE, gaminanti daugiau nei
du trečdalius Lietuvos vartotojų sunaudojamos elektros energijos kiekio. Tačiau
2009 m. gale ji bus uždaryta ir Lietuva
turės patenkinti savo poreikius kitais
turimais energijos šaltiniais. Tolesnė diskusija aptaria Lietuvos esamų elektros
energijos gamybos sistemų galimybes
patenkinti vartotojų pareikalavimus pagal
pesimistinės, stagnacinės ir optimistinės
ekonominės raidos scenarijus.
1 grafikas iliustruoja Lietuvos elektros
sistemos generavimo galingumus su ir
be dujų 2010–2013 m., 20014–2016 m.,
2017–2026 m. ir 2027 m. Visais atvejais
Lietuva turėtų siekti parengti elektros
tiekimo sistemą optimistinei ekonomikos raidai, kad ji netaptų stabdžiu
ekonominei veiklai ir plėtrai. Tačiau
nemažai Vakarų ekonomistų ([18], [32],
[33]) mano, kad stagnacinis scenarijus,
ypač žaliavų kainų kilimo metu ir dėl
ekonominės sistemos gilaus ir ilgalaikio
sutrikimo, vyraus kito dešimtmečio pirmojoje pusėje, o gal net ilgiau.
Šioje studijoje laikoma, kad pagrindinis
elektros energijos gamybinis ramstis,
nutrūkus dujų tiekimui elektrinėms, bus
Lietuvos elektrinė. Jos keturi atnaujinti
blokai galės be perstojo generuoti 1200
MW galios elektros energiją (naudodami

studija
mazutą). Taip pat (nors šioje studijoje
apie tai nesvarstoma) yra gera galimybė,
kad viena didesnė arba net kelios mažesnės regioninės elektrinės bus ateityje pritaikytos vietinio kuro naudojimui,
nepažeidžiant ES oro taršos reikalavimų.
Tam įvykus visos sistemos generaciniai
pajėgumai, nutraukus dujų tiekimą, šiek
tiek pagerėtų, tačiau tai dar neleistų patenkinti Lietuvos poreikių.

2010–2013 m. laikotarpis
Uždarius antrąjį IAE bloką, esančios elektrinės galėtų patenkinti visus Lietuvos
elektros galios poreikius iki 2014 m. bet
kuriuo ekonominės veiklos atveju, jeigu
nebus trikdomas dujų tiekimas ir pilnai
veiks visos Lietuvos elektrinės. 1 grafikas rodo, kad nutrūkus dujų tiekimui ir
nesant elektros energijos importo, bet
įskaitant Kruonio HAE gamybą, dar būtų
galima patenkinti minimalius galios
poreikius, bent jau pagal pesimistinį ir
stagnacinį scenarijus. Tačiau be Kruonio
HAE galios patirtas 300–400 MW galių
stygius būtų katastrofiškai žalingas ne
tik gyventojams, bet ir visai ekonomikai.
Net ir tiksliai derinant Kruonio galios
laikiną naudojimą pikinio pareikalavimo metu, visa elektros sistema turėtų
operuoti maksimaliu pajėgumu ir be rezervo. Net ir mažiausio sutrikimo atveju
visa Lietuvos energetikos sistema galėtų
patirti katastrofišką sutrikimą (blackout),
staiga neveikiant vienam iš didžiųjų
elektrą generuojančių agregatų, arba
dėl vienokios arba kitokios priežasties
patyrus perdavimo tinkle galios svyravimus. Panaši problema iškiltų prireikus
atlikti remonto darbus vienam iš didesnių
generuojančių šaltinių, pvz., LE, Vilniaus
TE ar Kauno TE. Norint, kad tai neatsitiktų, būtina turėti parengtus likusius LE
keturis pasenusius, mažesnius, kad ir
nenašius 600 MW bendros galios energetinius blokus, panaudoti Kruonio HAE
momentinei gamybai ir turėti nuolatinį
pagalbinį 300+ MW rezervinį elektros
energijos šaltinį. Užtikrinti pakankamą
energijos kiekį pagal optimistinį scenarijų,
nutrūkus dujų tiekimui, būtų reikalinga
padidinti importuojamos energijos galią
bent iki 500 MW.

2014–2016 m. laikotarpis
Šiame periode laikoma, kad turint nuolatinį dujų tiekimą, papildomai pradės veikti
400 MW kombinuotojo ciklo energetinis
blokas Lietuvos elektrinėje, vėjo jėgainių
pajėgumas pakils iki 100 MW ir galimas
300+ MW elektros energijos importas
iš kaimyninių šalių. Šiomis sąlygomis
nenumatoma energijos galių trukumo

Nr. 1 2009

bent iki 2016 m. pabaigos net ir esant
didžiausiam galių pareikalavimui optimistinėmis ekonomikos veiklos sąlygomis su ir be Kruonio HAE įtaka. Tačiau šis
pajėgumas iš esmės pasikeičia nutrūkus
dujų tiekimui. Šiuo atveju susiduriama su
tokiais pačiais 300–400 MW trūkumais
ir operacine rizika kaip ir 2010–2013 m.
Būtina turėti parengtus likusius keturis
LE energetinius blokus, tiksliai panaudoti
Kruonio HAE momentinei gamybai arba
turėti pastovų papildomą 300+ MW rezervinį elektros energijos šaltinį. Tačiau
šio kiekio neužtektų patenkinti pajėgumo poreikius optimistinės ekonomikos
veiklos sąlygomis. Kad būtų užtikrintas
pakankamas pajėgumas ir patikimas
galios rezervas, šiomis ekonominėmis
sąlygų reikalinga importuoti mažiausiai
500 MW elektros energijos.

apie Elektrėnų jėgainės pilną arba dalinį
sustabdymą (panašiai kaip yra šiuo metu,
ir jos laikymą parengtyje dėl kokių nors
priežasčių neveikiant Visagino AE. Dujų
tiekimui nutrūkus, elektros energijos
gamyba Lietuvos elektrinės keturiuose
didžiuosiuose generaciniuose blokuose
kūrenant mazutą, būtų pakankama pesimistinėmis ir stagnacinėmis ekonomikos
veiklos sąlygomis, net ir Kruonio HAE neveikiant. Tačiau optimistiniu ekonomikos
veiklos atveju, dujų tiekimui nutrūkus ir
be Kruonio indėlio, būtų reikalinga tęsti
350 MW importą, kad būtų užtikrintas
energijos tiekimas, nustojus veikti vienam iš didžiųjų elektros energiją gaminančių agregatų.

2017–2026 m. laikotarpis

2 grafike lyginami Lietuvos vartotojų
metiniai energijos poreikiai su Lietuvos
elektros sistemos metiniais pajėgumais
ją generuoti. Visais atvejais ir bet kuriame laikotarpyje Lietuvos elektros jėgainės pakankamai pajėgios patenkinti
vartotojų poreikius esant nuolatiniam
dujų tiekimui. Nutrūkus dujų tiekimui
ir perėjus prie naftos (mazuto), Lietuvos
elektrinės galės be didelių sunkumų
patenkinti energijos poreikius pesimistiniu ir stagnaciniu ekonominės veiklos
atveju. Tačiau optimistiniu ekonominės
veiklos atveju visais laikotarpiais iki 2026
m. galo, elektros energijos tiekimas pasiektų maksimalią generavimo ribą, kuri
galėtų sukelti visos sistemos sutrikimą.
Kad to išvengtume, būtų svarbu arba
užsitikrinti pakankamą papildomą energijos generavimą, paleidžiant į gamybą
likusius keturis LE mažus energetinius
blokus, arba turėti pastovų papildomą
300–500 MW galios importą.

Kuo labiau tolstama laike, tuo sunkiau
prognozuoti ekonominio augimo raidą.
Šiuo laikotarpiu galimi daug didesni
poreikių pokyčiai ir alternatyvių šaltinių naudojimas nei ši studija aprėpia.
Laikoma, kad 2017 m. bus pastatytas ir
įjungtas naujas 300 MW dujomis kūrenamas kombinuoto ciklo blokas Kaune,
prisidės 350 MW importas iš Švedijos,
vėjo generuojama galia pakils iki 150
MW ir galimas papildomas 300 MW
importas. Esant nuolatiniam dujų tiekimui ir veikiant visoms elektrinėms,
nenumatoma jokių galių trūkumų iki
2026 m. pabaigos net ir optimistinėmis
ekonomikos veiklos sąlygomis. Tačiau jos
tampa rizikingos, jeigu nutrūks Kruonio
HAE darbas. Naudojant naftą arba mazutą elektros gamybai, pajėgumas yra
pakankamas veikiant Kruonio HAE pilnu
galingumu. Be Kruonio indėlio, būtų reikalinga bent 300 MW pridėtinės galios
patenkinti poreikius pagal stagnacijos
scenarijų ir 500 MW pagal optimistinį
scenarijų. Rizikai pašalinti būtina laikyti
parengtus likusius keturis LE mažuosius
energetinius blokus, panaudoti Kruonio
HAE momentinei gamybai ir turėti pastovų papildomą 300–500 MW rezervinį
elektros energijos šaltinį.

2027 metai
Laikoma, kad 2027 m. Lietuva bus pastačiusi Visagine savo poreikiams veikiančią bent 1000+ MW atominę elektrinę
ir turės galimybę importuoti 350 MW
elektros energijos. Visais ekonominės
veiklos atvejais su nuolatiniu dujų tiekimu Lietuva turės didžiulį elektros
gamybos perteklių, net ir Kruonio HAE
neveikiant. Tokiu atveju reikėtų svarstyti

Metinė elektros
energijos gamyba

Pradėjus veikti Visagino AE 2027 m., Lietuva turės didžiulį elektros energijos perteklių visais ekonominės raidos scenarijais,
net ir nutrūkus dujų tiekimui. Elektrėnų
jėgainė galėtų būti sustabdyta ir laikoma
rezerve. Esant sumažėjusiam sezoniniam
pareikalavimui, taip pat reikėtų riboti ir
importuojamos energijos kiekį.
Ši studija rodo, kad Lietuva po Ignalinos
uždarymo bent 15–16 metų gali turėti
patikimą elektros energijos tiekimą ir
be naujos atominės elektrinės, esant
pakankamam dujų tiekimui. Dujų tiekimui nutrūkus visa Lietuvos elektros
sistema taptų pažeidžiama ir operuotų
ties rizikos ribos net ir kūrenant nafta
(mazutu) visus 4 Lietuvos elektrinės blokus, todėl būtų labai svarbu paruošti ir
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visas kitas mažesnes elektrines mazuto
arba atsinaujinančiųjų energijos žaliavų
naudojimui ir kuo greičiau nutiesti importui „Swedlink“ elektros tiltą.

Pridėtinės išlaidos kurui ir
elektros importui užsidarius IAE
2010–2013 m. ir 2014–2016
m. – stagnacinis scenarijus
Šiame skyriuje pateikiami apmatai, įvertinantys apytikres pridėtines metines
žaliavų ir (arba) elektros importui reikalingas išlaidas, kurių reikia, kad vartotojai gautų minimalų elektros energijos
kiekį pagal stagnaciniu 2010–2013 m.
ir 2014–2016 m. scenarijus, užsidarius
IAE. Pridėtinės išlaidos apima visoms
elektrinėms pateikiamas dujas, naftos
(mazuto) kaštus nutrūkus dujų tiekimui,
ir elektros energijos importą iš kaimyninių šalių. Tiek pridėtiniai dujų arba naftos
transportavimo ir sandėliavimo kaštai,
tiek pasikeitusi energijos gamybos apimtis vietinėse Lietuvos elektrinėse bei
mokesčiai nėra įtraukti į šias pridėtines
išlaidas. Jos taip pat neapima operacinių bei perdavimo ir paskirstymo išlaidų, kurios, laikoma, labai nesiskirtų
nuo dabartinių, nors koks kuras būtų
naudojamas elektros gamybai.
Kadangi kuro kainos yra labai neapibrėžtos, šis pridėtinių išlaidų apmatas
ribojamas tik stagnacinio scenarijaus
raida, nes tikriausiai toks ekonomikos
augimo tempas ir bus ateinančius šešerius metus. Nors ir su daug netikrumų,
vis dėlto toks, kad ir primityvokas įvertinimas leis minimaliai numatyti galimą
išlaidų didėjimą. Šis prognozuojamų
išlaidų įvertinimas apima tik iki 29 MW
ir 73 MW galias, pagamintas atsinaujinančiais energijos šaltiniais 2010–2013
m. ir 2014–2016 m. Jų spartesnis įsisavinimas galėtų sumažinti šioje studijoje
pateikiamus kaštus.
Kuro kainos pateikiamos JAV doleriais
(USD), nes jais išreiškiama energetinių
žaliavų vertė tarptautinėje literatūroje.
Taip pat vengta nustatyti kuro vertę pagal
litą dėl galimo vertės santykių pasikeitimo ateityje, kuris sukeltų daug sąmyšio
vertinant kainų pokyčius.
Prielaidos
1. Elektrėnuose, Vilniaus ir Kauno TE:
1 MWh gamybai panaudojama 246
kub. m dujų.
2. Kitose mažose ŠE: 1 MWh gamybai
reikia apie 303 kub. m dujų.
3. Kombinuoto ciklo Elektrėnų E 400
MW ir Kauno 300 MW blokai: 1 MWh
reikia apie 189 kub. m dujų.

4. Mazuto panaudojimas 1 MWh gamybai reikia 253 kg mažuose ir 205
kg didžiuosiuose blokuose.
5. Dujų kaina 1000 kub. m: tarp 250 ir
400 USD (2010–2013 m.) ir tarp 300
ir 550 USD 2014–2016 m. [15].
6. Mazuto tonos kaina: 444–592 USD
(2010–2013 m.) ir 518–814 USD (2014–
2016 m.) laikotarpiuose [16].
7. Importuojamos elektros energijos
1MWh kaina: 2010–2013 m. tarp 70
ir 90 USD ir 2014–2016 m. tarp 80 ir
100 USD [17].

Scenarijai pridėtinėms
išlaidoms apskaičiuoti
Pridėtiniai išlaidų skaičiavimai pagrįsti
metine elektros gamyba pagal toliau
nurodytus scenarijus:
2010–2013 m. laikotarpis
A1a. Pridėtinės išlaidos dujomis pagaminti 10,11 TWh elektros energijos,
atskaičius išlaidas už žaliavas Ignalinos ir
kitų šiluminių jėgainių elektros gamybai
Lietuvos reikmėms 2007 m.
A1b.Kaip ir A1a, bet dalis 2010–2013 m.
energijos poreikių patenkinami su 300
MW galios nuolatiniu elektros importu.
Tuo sumažinamas dujų naudojimas.
A2a. Nutrūkus dujų tiekimui, pridėtinės
išlaidos už naftą (mazutą) pagaminti
10,11 TWh elektros energijos, atskaičius
išlaidas už žaliavas elektros gamybai Lietuvos reikmėms 2007 m. Elektrėnuose
veikia keturi 300 MW galios blokai ir
Mažeikių elektrinė.
A2b. Kaip A2a, bet dalis 2010–2013 m.
energijos poreikių patenkinami ir su 300
MW galios nuolatiniu importu. Tuo sumažinamas naftos bazės skystojo kuro
naudojimas.
2014–2016 m. laikotarpis
A3a. Pridėtinės išlaidos dujoms pagaminti 9,8 TWh elektros energijos, atskaičius
išlaidas už žaliavas Ignalinos ir kitose
termofikacinėse jėgainėse elektros gamybai Lietuvos reikalams 2007 m.
A3b. Kaip ir A3a, bet dalis 2010–2013
m. energijos poreikių patenkinami su
300 MW galios nuolatiniu elektros importu.
A3c. Kaip ir A3b, bet pateikiama 500
MW elektros importo alternatyva. Tuo
sumažinamas dujų naudojimas.
A4a. Pridėtinės išlaidos nafta (mazutu)
pagaminti 9,8 TWh elektros energijos,
atskaičius išlaidas už žaliavas elektros
gamybai Lietuvos reikalams 2007 m.

Elektrėnuose veikia keturi 300 MW blokai bei Mažeikių elektrinė.
A4b. Kaip A4a, bet dalis 2014–2016
m. energijos poreikių patenkinami su
300 MW galios nuolatiniu elektros importu.
A4c. Kaip ir A4b, bet pateikiama 500
MW importo alternatyva. Tuo sumažinamas naftos bazės skystojo kuro
naudojimas.

Analizė
10 lentelėje pateiktos pridėtinės išlaidos
parodo gana didelius išlaidų skirtumus
tarp dujų ir naftos naudojimo elektros
generavimui. Dujų atveju bendrosios
pridėtinės išlaidos 2010–2013 m. gali
siekti nuo 5 iki 283 mln. USD (A1a ir
A3a), o 2014–2016 m. – nuo 104 iki 619
mln. USD. Jeigu reikėtų naudoti tik naftą,
pridėtinės išlaidos galėtų būti nuo 267
iki 457 mln. USD ir 2014–2016 m. nuo
385 iki 865 mln. USD (A2a ir A4a). Išlaidų
skirtumai, esant dideliems dujų ir naftos
kuro kainų svyravimams, beveik nesikeičia, nes dujos ir nafta artimai seka vienas
kito kainų pokyčius. Tačiau galimas išlaidų
sumažinimas importuojant elektrą (apie
21 mln. USD / 300 MW), jeigu dujų kaina
yra aukšta. Esant žemoms dujų kainoms,
skirtumas su importuojama elektra sumažėja, ir esant dujų kainai 250 USD už
1000 m3 elektros gamyba yra žemesnė
nei importuojant elektrą (plg. A1a ir A1b).
Visais atvejais elektros gamyba naudojant naftą (mazutą) yra brangesnė nei
elektros importas. Jos vidurkis yra apie
157 mln. USD /300 MW. Išlaidų sumažinimo galimybė importuojant elektrą
500 MW galios parodoma skirtume tarp
A3a ir A3c ir A4a ir A4c.
(Šioje analizėje nedaroma kainų didėjimo
prognozė Lietuvos vartotojui už kiekvieną sunaudotą kWh, nes neturima žinių
apie gamybinius, tiekimo ir paskirstymo
antkainius, nuostolių nurašymus bei
įvairius kitus tarifus. Tačiau kaip pavyzdį
būtų verta paminėti didžiulio JAV elektros gamintojo „Dominion Resources“
išlaidas kurui ir kiek vartotojas sumoka
už pateiktą 1 kWh. Šio privataus elektros
gamintojo vidutinės išlaidos už kurą, kurio reikia 1 kWh elektros pagaminti, buvo
0,0486 USD, o vartotojui pateikta sąskaita už sunaudotą 1 kWh spalio–gegužės
mėn. buvo 0,0786, o birželio–rugsėjo
mėn. – 0,0927 USD. Antkainio vidurkis
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10 lentelė. Pridėtinės metiės išlaidos USD (mln.) generuoti elektros energiją uždarius IAE (stagnacinis scenarijus), palyginti su 2007 metais
Kuro kaina USD (mln.)
Scenarijus A1 (dujos)
Scenarijus A2 (nafta)

a
a

Scenarijus A3 (dujos)
Scenarijus A4 (nafta)

a
a

yra apie 70 proc. sunaudoto kuro kainos.
Į antkainį įskaitomos visos perdavimo ir
paskirstymo išlaidos, nuostoliai, turto
vertės nurašymai, tarifai, mokesčiai ir
naujų statybų išlaidos).
Viena galima ir efektyvi pridėtinių išlaidų
sumažinimo alternatyva – maksimaliai
padidinti elektros energijos importą esant
aukštoms dujų kainoms ir bet kokioms
skystojo kuro kainoms, nes importuojama elektra pagal šią kainų struktūrą
visais atvejais yra pigesnė. Nors šioje
studijoje neanalizuojama, išlaidas būtų
galima sumažinti importuojant elektros
energiją ne pikinio poreikio metu, kai
jos kaina yra žemiausia. Lietuvos atveju,
pvz., ne pikiniu metu importuotą elektros
energiją galima būtų panaudoti Kruonio rezervuaro vandeniu pripildymui, o
pikiniu metu naudoti jo vandenis energijos generavimui. Tam pačiam tikslui
labai tiktų naudoti ne pikiniu laiku vėjo
jėgainėse gaminamą energiją.
Dėl nepatikimo dujų tiekimo ir jų kainų struktūros bei nepakankamo kiekio
savų pirminių energijos išteklių Lietuvos
energetikos sistema turėtų būti bet kokiu
metu pasirengusi pereiti prie mazuto ar
panašaus naftos bazės kuro naudojimo
Elektrėnuose, paleidžiant į gamybą, jeigu
reikia, visus keturis blokus ir įsivežti kuo
didesnį elektros energijos kiekį.

Baigiamosios pastabos
1. Uždarius IAE, Lietuva gali (bet su
nemaža sistemos sugriuvimo rizika),
patenkinti visus elektros galios poreikius, net ir nutrūkus dujų tiekimui.
Naudojant naftą, būtų reikalinga labai tiksliai derinti Kruonio HAE veiklą
su pikiniu energijos pareikalavimu
ir Kruonio rezervuaro pripildymą
atlikti mažiausiu elektros sistemos
apkrovos metu bei importuoti tiek
elektros energijos, kiek įmanoma jos
gauti iš užsienio.
2. Pradėjus veikti Visagino AE su 1000
MW galia ir užsitikrinus 350 MW importą iš Švedijos, Lietuvos elektros
jėgainės naudojant naftą galės visiš-

aukšta žema
2010–2013 m.
283,5
5,1
456,9
267,2
2014–2016 m.
618,6
104,4
865,3
387,6

aukšta

žema

b
b

261,5
374,9

21,1
212,2

c
c

b
b

525,6
689,3

120,4
318,6

c
c

kai patenkinti visus vidaus elektros
poreikius ir be dujų tiekimo. Tačiau
būtų reikalinga turėti parengtą maždaug Visagino galios elektros energijos šaltinį, kuris perimtų energijos
tiekimą, nutrūkus dėl vienų ar kitų
priežasčių Visagino AE darbui.
3. Neturėdamos savos didelės dujų
talpos saugyklos, Lietuvos elektrinės
turėtų turėti skystojo kuro atsargų
nors 120 dienų, kad būtų galima
užtikrinti elektrinių veikimą bent
šalčiausiais žiemos mėnesiais.
4. Visais atvejais, net ir nenutrūkus dujų
tiekimui, būtina kuo greičiau paruošti
visas pagrindines elektrines naudoti
skystąjį kurą, o regionines elektrines
– pritaikyti dirbti su biokuru ar kitomis žaliavomis.

Alternatyvos
1. Lietuva ko skubiausiai turėtų parengti
naują ir realybe pagrįstą energetikos
strategijos planą, kuris atspindėtų
naujai susidariusią ekonominę situaciją su būtinu Lietuvos elektros
energetikos integravimusi į Baltijos
valstybių energetinį žiedą. Šis strateginis planas turėtų apimti:
  visus galimus trumpalaikius ir
ilgalaikius energijos poreikių
variantus;
  visas potencialias, bet realias
išteklių alternatyvas elektros
energijos generavimui ir su tuo
susijusiomis išlaidomis;
  elektros energijos taupymo
programų sudarymą ir jų įgyvendinimą;
  vartotojų aprūpinimo elektros
energija žemiausiomis kainomis
užtikrinimą;
  bekompromisį siekį įtvirtinti
Lietuvos energetinę nepriklausomybę be tiesioginių jungčių
su rytiniais kaimynais.
2. Žinant, jog importuotų žaliavų kaina
ateityje augs ir konkurencija dėl ište-

aukšta

žema

470,6
585,3

130,4
277,6

klių prieinamumo didės, Lietuva kaip
mažai energetinių žemės turtų turinti
ir ribotų finansinių išteklių valstybė,
turėtų šią problemą unikaliai spręsti
savais ištekliais [39]. Tai svarbu ne tik
dėl energetinės nepriklausomybės ir
ekonominės veiklos parėmimo, bet
ir dėl išlaidų užsieniui už energetines žaliavas mažinimo. Drauge būtų
sukurtas ir nemažai darbo vietų;
3. Idealiai ir ilgam Lietuvos elektros
poreikius reikėtų patenkinti pakėlus
atsinaujinančiųjų energijos žaliavų ir
biokuro indėlį iki 35 proc. galutines
energijos balanso, vėjo indėlį – per
25 proc., hidroenergijos – iki 20 proc.,
o importo (energetinių žaliavų arba
elektros) – iki 20 procentų.
4. Net ir nutarusi statyti naują AE, Lietuva turėtų taip greitai kaip galima
maksimaliai išplėtoti savus atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, pvz.,
koncentruotis į parinkimą ir auginimą
geriausią energetinį rentabilumą turinčių augalų ir medžio ir žemės ūkio
augalinių atliekų naudojimą elektros
energijos generavimui.
5. Jeigu būtų nustatyta, kad vėjo pajėgumas pajūryje, Baltijos šelfe, ir kitose
vietovėse yra pakankamas, Lietuvai
reikėtų pasistatyti 400–500 vėjo jėgainių parką, kurių galia sudarytų bent
1000 MW. Tuo būtų galima užsitikrinti
minimalų generacinį pajėgumą kaip
alternatyvą naujai branduolinei jėgainei. Užsibrėžus tokio didžiulio
projekto įgyvendinimą, būtų galima
pradėti vėjo agregatų gamybą pačioje
Lietuvoje. Tai duotų ilgalaikio darbo
vietos mokslininkams, technologams
ir sukurtų nemažai darbo vietų.
6. Pasirinkus vėjo jėgainių variantą,
būtina turėti pakankamą skaičių atsarginių ir kitomis žaliavomis elektrą
generuojančių jėgainių, kurios įsijungtų nustojus pūsti vėjui. Šiam tikslui
pasitarnautų padvigubinta Kruonio
HAE ežero rezervuaro talpa ir naujai
pastatyta papildoma HAE. Tai didele
dalimi išspręstų bevėjo laikotarpio
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problemas ir būtų galimas pelningai
eksportuoti elektros energiją pikinio
poreikio laikotarpiu.
7. Kuo skubiausiai statyti dar bent vieną ant Nemuno ir, jeigu priimtina,
ant Neries upės energetines kaskadas, lygiavertes ar net didesnes
nei Kauno HE, užtikrinant pigesnį
ir patikimą būdą gaminti elektros
energiją, nereikalaujantį energetinių
žaliavų pirkimo iš užsienio. Žemių
užliejimas neturėtų būti svarbiausias
rūpestis, nes valstybė, neturėdama
energijos ir gyvybingos ekonominės
veiklos, praras dar daugiau žmonių
(emigracija). Be žmonių nereikės ir
žemės. Galima priminti, kad Latvija
gauna apie 60–70 proc. savo poreikiams elektros energijos iš HE. Lietuvos strateginis tikslas turėtų būti
bent 15 proc. HE pajėgumo elektros
energijos poreikiams bendrajame
energetiniame balanse.
8. Skatinti kuo greitesnį ir gilesnį elektros tinklų jungčių sutvarkymą ir gamybos bei paskirstymo koordinaciją
su Baltijos energetinio žiedo valstybėmis, nes tai užtikrintų patikimą ir
konkurencingą elektros energijos
sistemos darbą ir leistų išvengti labai
daug kainuojančių elektros tiekimo
sutrikimų.
9. Nors atominė energija yra svarbi Lietuvai užtikrinti jos ilgalaikį ekonominį
ir energetinį nepriklausomumą (38),
naujos didelės atominės statybos
Visagine atveju nesilaikoma jokios
pozicijos, nes lieka daug neatsakytų klausimų: ar Lietuva pajėgs rasti
privatų kapitalą jos statybai [25] [28]
[36], ar ją pastačius ji bus ekonomiškai pajėgi konkuruoti su Rusijos planuojama statyti branduoline elektrine prie Ragainės [26] ir Baltarusijos
planuojama AE į rytus nuo Vilniaus
[37]. Šioje studijoje prognozuotas
Visagino AE statybos ir paleidimo į
darbą laikas 2027 m. yra gana realus,
kadangi:
  Šiuo metu beveik visos pasaulinės atominės įrangos gamybos
firmos yra apkrautos didelėmis
ir daugiametėmis agregatų gaminimo ir statymo sutartimis
[29], [30].
  Visagino AE specifikacijos dar
neparengtos ir nesutartos su
galimais Lietuvos partneriais,
todėl konkurso laimėtojas gali
išryškėti ne anksčiau kaip 2011
metais.

  Pagal Suomijos patirtį nuo konkurso laimėtojo paskelbimo iki
statybos pradžios trunka apie
trejus metus, su sąlyga, kad yra
geras finansavimas [35]. Ekonominio nuosmukio atveju ir dėl
pakankamai rizikingos dabartinės Lietuvos finansinės būklės
šis terminas tikriausiai bus daug
ilgesnis.
  Statyba, remiantis Suomijos patirtimi, užtruktų mažiausiai septynerius metus vietoj numatytų
ketverių [34]. Matant branduolinių jėgainių statybos bumą,
yra tikimybė, kad dėl agregatų
gamintojų užimtumo Visagino
AE statybų užbaigimas ir reguliacinis atestavimas gali užsitęsti
daugiau nei dešimtmetį.
10. Kita svarbi ir efektyvi alternatyva
didelei atominei elektros jėgainei
Lietuvoje yra laipsniškas įsigijimas
keliolikos mažų atominių elektros
energijos gamybos agregatų, skirtų
atskirų regionų aprūpinimui elektros
energija. Minėti agregatai gali veikti ir
bendroje sistemoje. Pagal„Hyperion
Power Generation“ pateiktas žinias
[24], mažos atominės jėgainės, 25
MW galios (su 5 metų gamybiniu
darbo laikotarpiu) kainuos apie 25
mln. USD (0,024–0,042 USD/kWh).
Pridėjus turbinas ir generuojančius
agregatus, tokios jėgainės visa kaina
būtų nuo 50 iki 75 mln. USD. Tokia
maža jėgainė galėtų būti patraukli
alternatyva laipsniškam elektros
energijos generavimo augimui branduolinės energijos pagrindu. Be to,
nebūtų problemų su radiacinėmis
atliekomis, be išankstinių finansinių
įsipareigojimų jų apsaugai ir pašalinimui, nes pasibaigus gamybiniam
laikotarpiui sena kuro kasetė tiekėjo
išvežama ir pakeičiama nauja. Su šia
mažąja branduoline energetika būtų
galima taip pat idealiau derinti ir kitų
alternatyviųjų energijos šaltinių didėjantį pritaikymą elektros energijos
gamybai ir sąveiką su naujai įrengiamomis jungtimis, importuojant
elektros energiją iš užsienio.
11. Nors skystųjų dujų terminalas Lietuvos Baltijos jūros teritorijoje yra
irgi alternatyva, šiuo klausimu nėra
jokios pozicijos. Toks projektas net ir
geriausiomis sąlygomis galėtų būti
įgyvendinamas tik per keletą dešimtmečių ir nepadėtų spręsti dabartinių
Lietuvos energijos problemų. Jis susijęs su daugybe neišgvildentų klausimų, pvz., ar būtina šio tipo energija

Lietuvai esant kitoms galimybėms
(masinė atsinaujinančiųjų energijos
šaltinių plėtra), taip pat didžiulio kapitalo sutelkimo problema, ilgalaikiu
pristatymo patikimumu, dujų kaina
vartotojui, nuolat kylančiais kaštais,
tinkamos vietovės Lietuvos Baltijos
jūros regione uostui parinkimu didžiuliams tanklaiviams, labai komplikuota ir daug pavojų galinčia sukelti
pervežimo ir perpumpavimo technologija, aplinkosaugos problemomis,
galimomis pražūtingomis avarinėmis
pasekmėmis Lietuvai, Lietuvos žemės
gelmių tinkamumu požeminėms
saugykloms, dujas transportuojančių laivų praplaukimo pro Danijos
sąsiaurį ribotumais ir t. t.
12.		Siekti ko greičiausio atsijungimo nuo
Rusijos elektros energijos sistemos
kontrolės ir pastatyti per Lietuvos
teritoriją tiesioginę aukštos įtampos
jungtį su Klaipėdos kraštu vietoj dabar
esančios jungties Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities teritorijoje.
13. Pripažįstama, jog viena iš alternatyvų yra galimas trumpalaikis dujų
importas iš Latvijos požeminių dujų
saugyklų Inčiukalnyje, tačiau ji sąmoningai nebuvo vertinama šioje
studijoje. Nors NES 2007 [1] toks
dujų importas minimas kaip laikinas
importo šaltinis avariniu atveju patenkinti net iki 50 proc. šalies poreikių,
nerasta jokios viešos informacijos
apie Latvijos valstybinius įsipareigojimus ar komercines sutartis dėl
tokio dujų tiekimo užtikrinimo bei
esamo dujotiekio jungties su Lietuva pakankamumo. Dujų tiekimą
Lietuvai reikėtų formaliai įteisinti
aiškiais įsipareigojimais, apimančiais
dujų kainas, tiekimo laikotarpį, dujų
kiekį tam tikru laikotarpiu, tiekimo
parengtį ir pan.
14. Dideli energijos šaltiniai sukaupti panaudotose automobilių padangose.
Jų kiekis kas metai daugėja milijonais. Šio energetinio turto naudojimu
reikia sudominti Lietuvos chemikus
spręsti padangų cheminės struktūros išskaidymą taip, kad išskirtos
medžiagos, nedarant žalos gamtai
ir žmonėms, būtų pritaikytos kaip
kuras elektrinėms.
15. Lietuvai kaip strateginis ilgalaikis
tikslas turėtų būti siekis visiškai atsiriboti nuo dujų, skystojo kuro ir
kitokio iškastinio kuro importo bei
nuo pilnos elektros energijos sisteminės priklausomybės nuo Rusijos.
Kad tai būtų pasiekta, pageidauti-
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na pilna (100 proc.) visų Lietuvos
buitinių, paslaugų, apšildymo ir
pramonės poreikių elektrifikacija.
Pagal dabartinę Lietuvos vidaus
elektros vartotojų struktūrą nauja
1000 MW atominė elektrinė (arba
keliolika mažų jėgainių su panašia
bendra galia) kartu su LE 4 blokais
Elektrėnuose turės daugiau nei pakankamą pajėgumų patenkinti net
ir be dujų tiekimo visus dabartinio
profilio poreikius net ir po 2027 m.
Užsitikrinus 2017–2026 m. elektros
jungtį ir importą iš Švedijos, reikėtų
pradėti perėjimą prie visiško Lietuvos pramonės ir buitinio sektoriaus
elektrifikavimo. Tai būtų pradžia galutinio atsiskyrimo nuo energetinės
priklausomybės nuo bet kurio krašto
ar nuo bet kurios importuojamos
žaliavos proceso.

Santrumpos
BVP – bendrasis vidaus produktas
AE – atominė elektrinė
ŠE – šiluminė elektrinė
TE – termofikacinė elektrinė
HE – hidroelektrinė
HAE – hidroakumuliacinė elektrinė
LE – Lietuvos elektrinė (Elektrėnai)
TWh – teravatvalandės
MW – megavatai
Mln tne – milijonai naftos ekvivalento tonų
Galutinė energija – ta pirminių gamtinių išteklių ir antrinių energijos išteklių
dalis, kurią tiesiogiai suvartoja galutiniai
vartotojai.
NES – Nacionalinė energetikos strategija
CanD – Kanados doleriai
USD – JAV doleriai
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III. Technologinės pažangos skatinimas
šiuolaikiniuose elektros perdavimo
tinkluose neapibrėžtumo laikotarpiu
Konkurencingame pasaulyje elektros
energijos tiekimo problemos yra ne tik
vietinės, bet ir tarpvalstybinės reikšmės
norint užsitikrinti pakankamą, patikimą
ir įperkamą elektros energijos kiekį. Kad
būtų galima tiksliai suplanuoti ir valdyti
elektros sistemos darbą, visapusis požiūris
turi apimti priežastinio ryšio supratimą,
dabartinių šiuolaikinės elektros sistemos
poreikių, efektyvaus ir ekonomiško pažangių technologijų įdiegimo aspektus. Egzistuojanti elektros perdavimo
ir paskirstymo sistema reikalauja labai
didelių kapitalinių investicijų. Ši sistema
buvo plėtota dešimtmečiais, bet daugelį
metų ja mažai domėtasi, nes ji daugiau
ar mažiau atliko savo funkciją.
Dabartiniai šalies elektros perdavimo
tinklai nėra pakankamai efektyvūs. Perdavimo ir naudojimo sektoriuose patiriami didesni negu leistini nuostoliai.
Nors viso perdavimo tinklo atnaujinimas
ekonomiškai būtų sunkiai pakeliamas, jo
efektyvumo didinimas yra būtinas. Šis
iššūkis apima protingų tinklų (angl. smart
grid) technologijų įsisavinimą ir tolesnę
žaliosios energijos plėtrą ateityje bei galutinio vartotojo apsisprendimą vartoti
energiją racionaliai. Papildomas darbo
duomenų rinkimas padėtų pagerinti
esamų tinklų darbo efektyvumą, gaunant informaciją iš elektros sistemoje
įmontuotų protingų matuoklių. Tinkami veiksmai galėtų sumažinti sistemos
nuostolius, pagerinti paslaugų kokybę,
padidinti tinklo laidumą, patikimumą
ir pirminės komutacijos įrenginių efektyvumą. Ekonominio sunkmečio metu
šie tikslai tampa dar svarbesni.
Šiuo metu vartotojai nežino tikslaus
momentinio suvartojamos energijos
kiekio. Tik jų sąskaitos atspindi šį dydį.
Protingos tinklų technologijos keičia šią
situaciją, suteikdamos klientams vertingą
informaciją apie sistemos efektyvumą ir
suvartotos energijos duomenis. Suteikta

informacija leidžia vartotojams koreguoti
jų poreikius ir taupiau naudoti energiją,
tuo mažinant išlaidas.
Toks elektros tiekimo paslaugų išlaisvinimas iš konkurencingos rinkos gniaužtų
skatina konkurenciją tarp nacionalinių
ir tarptautinių elektros tiekėjų. Kintamų
elektros kainų suvokimas reiškia, kad tam
tikru laiku tiekėjų ir pirkėjų vaidmenys
gali pasikeisti. Tai įvyksta tuo metu, kai
pirkti elektros energiją yra pigiau negu
ją gaminti ir tiekti arba parduoti.
Visa tai inicijuoja potencialius ekonominius pranašumus turint tarpusavio
komunikacijos ryšius tarp elektros generavimo šaltinių ir geografinių vietovių
su skirtingomis ir laike kintančiomis pikinėmis apkrovomis.
Didelio energijos kiekio pareikalavimas iš
energijos stokojančių geografinių vietų
gali perkrauti egzistuojančias perdavimo linijas. Todėl būtina jas rekonstruoti
padidinant atskirų linijų pralaidumus
arba statyti naujas linijas. Tai galėtų
pakelti perdavimo linijų ryšio reitingus
tarp nacionalinių ir kaimyninių elektros
tiekėjų. Tokios investicijos ekonominiu
požiūriu labiau naudingesnės nei naujų
elektrinių statyba.
Kitas techninio tarpusavio ryšių elektros
sistemų iššūkis yra aukštosios įtampos
kintamosios srovės (AC) perdavimo linijų naudojimo apribojimas arba net
būtinybė naudoti aukštosios įtampos
nuolatinės srovės (DC) intarpus užtikrinant kai kurių sujungtų sistemų stabilumą. Todėl kai kuriais atvejais jungtys
tarp sujungiamų elektros sistemų turėtų
būti techniškai įmanomos per nuolatinės srovės intarpus, bet kuriuo atveju
užtikrinant visišką stabilumą ir nuolatinį
elektros tiekimą [1].
Šios sąvokos taip pat apima elektros
energijos šaltinių decentralizaciją ir jų
išdėstymą arčiau vartotojų. Atsinauji-

nantieji energijos šaltiniai (vėjas, saulė
ir kiti) tampa vis labiau pageidaujami
ir vis labiau įsisavinami dėl didėjančių
elektros energijos kainų. Įtraukti šiuos
šaltinius į elektros sistemą reikia techniškai pažangesnių tinklo komponentų,
elektroninių daviklių ir atskirų elementų
automatizavimo, todėl tokios protingos
elektros sistemos ir toliau skatins protingų tinklų tobulinimą, ypač kai daugiafunkciai protingi matuokliai vis dažniau
integruojami į egzistuojančias elektros
energijos perdavimo infrastruktūras. Dėl
to pagerės viso tinklo darbas, kuris dėl
didelių kapitalinių investicijų anksčiau
negalėjo būti lengvai įgyvendintas arba
ekonomiškai pateisinamas, kol esama
sistema veikia dar patenkinamai [2].
Sistemos apkrovos faktorius gali būti
pagerintas finansiškai skatinant vartotojus, taikant kainų elastingumo principą ir
pateikiant platesnę informaciją siekiant
pagerinti energetinį sąmoningumą.
Bendradarbiaujant su vartotojais dėl
ekonomiškiausio elektros suvartojimo,
techniškai būtų galima geriau išnaudoti
esamus elektros tinklus. Galimi rezultatai: lankstesnis ateities elektros sistemų
planavimas ir išlaidų kontrolė, o kartu – ir
teikiamų geresnė paslaugų kokybė. Šios
integruotos pastangos taip pat skatintų
mažinti elektros kainas ir didinti pelno
galimybes.

Galutinių vartotojų
poreikių valdymas
Visuomenės dėmesys aplinkos apsaugai
ir greitas kainų augimas skatina energijos vartotojų taupaus naudojimo kultūrą. Ši sąvoka apibūdina naują vartotojų
elektros energijos naudojimo struktūrą
ir formą. Ji taip pat skatina elektrinių
techninį efektyvumo augimą. Tai apima
transformatorių pastočių, perdavimo
ir skirstomųjų tinklų ir vartotojų lygio
įrangą, tokią kaip šaldymo, apšvietimo,
plovimo, džiovinimo, elektronikos, bei
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technologijas, kurios apsprendžia sistemos apkrovos dydį. Dėl čia išvardytų
elementų, elektros tinkluose patiriama
apytiksliai nuo 5 iki 20 proc. energijos
nuostolių. Žmogaus apsisprendimas
jungti elektros jungiklį ar ne, kokį įrankį
naudoti, nustato laiką ir reikalingą elektros kiekį, kuris turi būti pagamintas ir
patiektas reikiamu momentu (kadangi
elektra negali būti kaupiama), todėl
pagrindinis apsirūpinimas elektra yra
diktuojamas vartotojo sprendimo, ką
ir kada įjungti, nepriklausomai nuo apkrovos dydžio ir elektrinės galios bei
elektros tinklų efektyvumo.
Kadangi atskirų elektros vartotojų maksimalios apkrovos nesutampa laike, gerai
koordinuotas įvairių apkrovų elektrinis
suderinamumas sistemos viduje užtikrintų egzistuojančių generacinių sistemų ir perdavimo tinklų efektyvesnį
naudojimą. Tai padėtų padidinti esamų
perdavimo linijų reitingus ir užtikrintų
papildomas cirkuliuojančios generuojamos elektros atsargas. Be to, protingų
elektros sistemų sąvokų įdiegimas šalia
protingų tinklų leistų per duomenų ir
informacijos koordinaciją ir integraciją
rasti optimalius sprendimus ilgalaikiam
sistemos planavimui. Protingi matuokliai ne tik kauptų duomenis elektros
sistemos funkcionavimui pagerinti, bet
ir būtų panaudoti pateikti vartotojams
informaciją apie suvartojamos elektros
kainą, žinomą kaip kintamoji elektros
naudojimo norminė struktūra (Time-ofUse Rates – TOU). Vartotojai, naudodami
TOU atsiskaitymo struktūrą, gauna geresnę ir išsamesnę informaciją ir kartu
gali geriau kontroliuoti savo išlaidas
elektros vartojimui.
Elektros tiekėjams TOU suteikia galimybę geriau valdyti jų elektros tinklų darbą
pagal pareikalavimą. Tai leidžia pagerinti
tinklo galios faktorių ir sumažinti elektros nuostolius. Tokios priemonės gali
taip pat padėti garantuoti gamybos ir
vartojimo adekvatumą minimizuojant
generuojamos elektros kiekį, patenkinant
apkrovos poreikius bei didinant bendrą
elektros sistemos laidumą.

Galutinio vartojimo
našumo ir efektyvumo
formavimo požymiai
1) Generavimo šaltinių decentralizavimas ir ekonomiškai tikslingų elektrinių
vietų parinkimas šalia galimos apkrovos vietų.
2) Energijos taupymo programų, reikalaujančių mažiau išlaidų, maksimizavi-
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Protingų tinklų principų taikymo buityje pavyzdys – momentinis
vaizdas elektros vartotojo kompiuterio ekrane
Džiovintuvas

Televizorius
Šildymas

Šaldytuvas

0:00

6:00

12:00

18:00

Kompiuterinė
įranga

0:00

6:00

12:00

Lauko
apšvietimas

mas ir naujų elektrinių ir perdavimo bei
skirstomųjų tinklų statymas,

Tikslas – sumažinti sistemos apkrovą
per trejus metus 150 MW.

Struktūra, pagal kurią butų galima įvertinti atliekamų darbų eigą, iliustruojant
tai keliais pavyzdžiais:

Paskatos – kainos sumažinimas maksimalios apkrovos laikotarpiu 400
CanD už kiekvieną kW, arba 0,06
CanD už kWh.

  Įrangos pasirinkimas ir išlaidų efektyvumo įvertinimas,
  Programos kategorijos:
a) įrangos reikalavimai,
b) finansiniai skatinimai,
c) poreikių valdymo metodologija,
d) reikalingos informacijos ir savanoriškos programos sutelkimas.
  Galimi energijos taupymo būdai:

  Ontario energijos taupymo bandomasis projektas apima 13000 gyventojų, įgyvendintas už 10,6 mln. CanD
naudojant energiją taupančią įrangą.
Dėl šios programos buvo gauta tokia
metinė nauda:
o tinklo apkrova sumažėjo 2,2
MW,
o elektros energijos suvartojimas
sumažėjo 18,0 mln. kWh,

a) reliatyvus įdiegtų programų išlaidų efektyvumas,

o gamtinių dujų vartojimas sumažėjo 578 tūkst. kub. m,

b) energetinės įrangos ir statybų
efektyvumo didinimas,

o žalnamio dujų išmetimas sumažintas 6200 tonų.

c) bendravimas tarp vyriausybės, gamintojų ir vartotojų sektorių.

Pavyzdžiai
Kanada
i) Tinklų efektyvumo didinimas
Tarkim, kad vartotojų elektros kaina
svyruoja nuo 0,04 iki 0,088 CanD ir mėnesio vidutinė apkrova yra 3400 MW.
Sumažinus nuostolius tinkluose nuo 8
iki 7 proc. per metus sutaupoma apie
1,5 mln. CanD.
ii) Taupymas
  Toronto miestas pradėjo elektros
taupymo programą komerciniuose
pastatuose, kurių plotas didesnis nei
25 000 kv. pėdų.

iii) Tebevykstančios programos
  Didysis neekonomiškų šaldytuvų pašalinimas Jie buvo surinkti ir išvežti
be išlaidų savininkams, kadangi senesni modeliai sunaudodavo per
daug energijos: metiniai nuostoliai
– 120–150 CanD.
  Kai kurie savininkai, pakeitę savo
esančias šildymo ir aušinimo sistemas
į naujas sistemas, pažymėtas ženklu
Energijos Žvaigždė, gavo iki 550 CanD
vyriausybės kompensaciją.
  Buitinės ir komercinės įrangos naujų
standartų peržiūra ir įgyvendinimas,
kad būtų galima pakelti jų energetinį
efektyvumą, įskaitant naują statybą
ir esamų atnaujinimą.
  Protingų matuoklių įdiegimas duome-
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nų ir informacijos surinkimui realiuoju
laiku, sąskaitų pateikimo vartotojams
ir informacijos apie energijos generavimo kainas užtikrinimui.
  Nuo 2010 m. protingi matuokliai bus
privalomi visiems įrenginiams. Taip
pat nuo to laiko apšvietimas kaitinamosiomis lemputėmis bus pamažu
nutraukiamas.
Jungtinės Valstijos
i) Federalinė valdžia (1974–1993 m.)
išleido 62 mln. USD buitinių prietaisų
efektyvumui didinti.
ii) Minimalūs energijos prietaisų efektyvumo standartai buvo nustatyti
šaldytuvams, viryklėms, orkaitėms,
apšvietimui, gyvenamųjų ir komercinių patalpų šildymui, aušinimui ir
t. t.

Svarbūs elektros
perdavimo pokyčiai
Tikėtina, kad dėl globaliai didėjančių
energijos poreikių ir augančio vietinių sektorių energijos poreikio kainos
ir konkurencija dėl žaliavų prieinamumo nuolat didės. Toks kainų kilimas
nepalankiai veikia vidaus ekonomiką
ir nacionalinį konkurencingumą. Dėl
to didėja ekonominis spaudimas gauti maksimalią naudą iš turimos elektrą
gaminančios įrangos, mažinant išlaidas
ir minimizuojant modernizavimus. Elektros energijos tiekimo patikimumas ir
paslaugų patiekimo kainų vertinimas
tampa vis labiau svarbūs ir patiems vartotojams. Pramoninė gamyba, paslaugų
teikimas ir jautri vartotojų elektroninė
įranga reikalauja aukštos aptarnavimo
kokybės (kaip pvz., išvengti elektros
srovės nutraukimo, arba nepatenkinamų įtampos lygio svyravimų esant
įvairioms tinklo apkrovų sąlygoms).
Nepalankus nesinusinės srovės poveikis
tampa vis labiau svarbus vartotojams,
naudojantiems vis jautresnę elektroninę įrangą.
Teisingas tinklo nuostolių nustatymas
elektros tiekėjams yra taip pat labai
svarbus, kadangi elektros tiekimas tarp
gaminančių ir perdavimo sistemų vyksta
vis dažniau tiek vidaus rinkoje, tiek tarp
skirtingų šalių. Klaidinga matuoti nelinijinius tinklų nuostolius dėl I2R tinklo
charakteristikos (čia I – elektros srovė,
R – tinklo varža). Nuostoliai dažniausiai yra skirtingi įvairiose perdavimo
sistemose. Tyrimai parodė, kad linijinis nuostolių vertinimas nuostolingas
ir mažesniems tiekėjams, ir elektros
vartotojams [3].

Protingų technologijų
įsisavinimas elektros perdavime
Protingi tinklai turi du pagrindinius
technologinius elementus. Pirmasis
elementas yra Phasor matavimo vienetas (Phasor Measuring Unit – PMUs),
kuris leidžia elektrą generuojančioms
firmoms sekti elektros gamybą ir jos
perdavimą ir suteikia informaciją apie
sistemos būklę. PMUs pastoviai matuoja
įtampą ir elektros srovę realiuoju laiku,
todėl išvengiama ir galimo energijos
tiekimo nutrūkimo.
Antrasis elementas – tai nuolatinio tobulinimo (pažangi) matavimo infrastruktūra (Advanced Metering Infrastructure
– AMI)). Ji pateikia vartotojams operatyvinę elektros kainą. AMI taip pat gali
funkcionuoti kartu su protinga buitine
įranga, kuri gali autonomiškai reguliuoti
naudojimą per grįžtamojo ryšio informaciją iš elektrą tiekiančio tinklo. Remiantis
tokia informacija, elektros srautas gali
būti nukreiptas iš alternatyviųjų šaltinių
ir perdavimo linijų (4).

Protingų tinklų išlaidų
efektyvumo įvertinimo
pagrindai
Dabartiniai protingų tinklų (realiuoju
laiku) veiklos pranašumai:
  Padidinamas nepilnai išnaudojamų
įrangų apkrovos (tinklai ir transformatoriai) ir sumažinamos kitų sistemos
dalių perkrovos.
  Geresnė atskirų dalių ir visos elektros sistemos būsena ir tinklų jungimas optimaliam darbui su minimalia kaina.
  Tiekimo nutraukimo laiko sumažinimas, kuris taip pat sudaro galimybę
minimizuoti nepatenkintų vartotojų
skaičių ir priklauso nuo automatinių
perjungimo įrangos ir tinklo autonominės kontrolės operacijų, naudojant
nuolat tobulinamą automatizuotą
programinę įrangą (įsijungimai ir
išsijungimai).
Ateityje – einamojo remonto ir modernizavimo planavimas:
  Remonto eiga gali pagerėti gaunant papildomos informacijos apie
sistemos sveikatą – jos bendrą būklę, darbo apimtis ir tinklų veiklos
valdymo riziką.
  Protingi tinklai bus efektyvūs trumpinant remonto laiką ir tiksliau nustatant reikiamus darbus.

  Planavimas vykdomas naudojant realiuoju laiku gautą informaciją.
  Žemų kainų strategijų formavimas,
kad būtų galima su mažomis išlaidomis tobulinti egzistuojančius
įrenginius ir kitą vertingą įrangą
naudojant informaciją ir duomenis
gautus naujomis protingomis technologijomis.
  Įrangos naudojimo ir tinklų efektyvumo didinimo planavimo optimizavimas mažinti patirtas išlaidas.
  Turint geresnę informaciją apie poreikius, didelės kapitalinės investicijos gali būti nukeliamos vėlesniam
laikui. Tai įmanoma koordinuojant
ir integruojant gaunamus duomenis vartotojo (protingi matuokliai)
ir perdavimo bei skirstomųjų tinklų lygiu.
  Tolesni sistemų patobulinimai galimi taikant pažangius sprendimus,
modeliavimą, sistemos simuliaciją,
tam naudojant vis tikslesnę informaciją [5].

Baigiamosios pastabos
Nors esami ir techniškai pasenę elektros
perdavimo ir skirstomieji tinklai buvo
gerinami, tačiau per dešimtmečius jie tik
iš dalies atnaujinti. Jie sunkiai patenkina
didėjantį elektros energijos pareikalavimą.
Tokie elektros tinklai buvo dažnai statomi kaip galimybė tiekti elektros energiją
atskiriems regionams arba vietovėms,
todėl jie dažnai nebuvo projektuojami
pakankamos galios arba su reikalingomis besikeičiančiomis dinaminėmis savybėmis, kad pajėgtų perduoti didelius
energijos kiekius kaimyniniams elektros
tiekėjams ir kintant apkrovai. Tokie tarpusavio ryšiai (jei jie egzistuoja) buvo
numatyti tik susidoroti su iškilusia kritine
padėtimi arba kaip antriniai šaltiniai, o
ne dėl ekonominių prekybinių priežasčių, kaip yra konkurencingose elektros
sistemose atviroje rinkoje. Nacionalinės
tinklų statybos, tokios kaip dabar yra Lietuvoje, pareikalavo didelių investicijų ir
šiuo metu jų fundamentalus pakeitimas
būtų gerokai brangesnis nei protingų
tinklų technologijų įsisavinimas dėl vis
didėjančio elektros pareikalavimo.

Išvados:
1. Fizikos dėsniai diktuoja, kad tiekiamos ir pareikalaujamos elektros
kiekis visada turi būti lygūs, kadangi
pagaminta elektros energija negali
būti kaupiama.
2. Integruojant technologijas su vis

studija
tobulesniais duomenų surinkimo
metodais ir informaciniais jutikliais,
galima be didelių kapitalinių investicijų sumažinti visos perdavimo ir
paskirstymo sistemos išlaidas.
3. Elektros sistemos suformuotos dirbti
našiau, gali (su nedidelėmis išlaidomis) geriau patenkinti ateities poreikius, integruojant naujausias technologijas ir žinių sutelkimo metodus.
4. Optimalus tinklo rekonfigūravimas
galimas automatizuotu būdu atliekant reikiamus perjungimus ir
nuolatinį derinimą taip, kad performuotame elektros tinkle sumažėtų
energijos nuostoliai, būtų palaikomas
optimalus įtampos lygis, sulygintos
transformatorių ir linijų apkrovos ir
suvienodintos fazių apkrovos.
5. Tolesni patobulinimai gali užtikrinti
didesnį sistemų efektyvumą net ir
mažomis išlaidomis patobulinant
technologinių sistemų sąveiką su
užsienio elektros energijos gamintojų perdavimo tinklais ir naudojant
vartotojų apkrovų charakteristikas
geresniam elektros tiekimo sistemos
valdymui.
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riau valdyti elektros energiją, galima
būtų užtikrinti geresnį jos eksploatavimą, žemesnes elektros kainas,
o tiekėjams – mažiau problemų ir
didesnį pelną. Dėl to, šalia technologinių tobulinimų ieškojimo, našumo
kėlimo, ir finansiškai pasiteisinančių
buitinės įrangos standartų, gamintojai
pradės suvokti, jog vartotojai noriai
bendradarbiauja elektros kainų valdyme. Tai skatintų elektros energijos
gamintojus įtraukti į sistemos valdymą vartotojų poreikių dinamiką, užtikrinti patenkinamą elektros tiekimą
ir pačių jėgainių bei perdavėjų išlaidų
įvertinimą. Sujungus techninius patobulinimus elektros tiekimo efektyvumui kelti su racionaliais vartotojų
energijos vartojimo poreikiais, sumažėtų naudojamos elektros energijos
kiekis ir jos patiekimo laikas. Kad
būtų galima pasiekti tokių rezulta-

JAV transporto ministerijos vadovaujantysis inžinierius. Moksliniai laipsniai:
BSME (1953), MSAE (1955) ir PhD (1978).
Registruotas profesionalus inžinierius.
Baigė JAV federalinį vadybos institutą.
Kauno technologijos universiteto garbės
daktaras. Yra organizavęs 30 tarptautinių simpoziumų biomechanikos, žmogaus saugos ir eismo nelaimių tyrimo
temomis. JAV SAE Žmogaus apsaugos
komiteto 1987–2001 m. pirmininkas. JAV
techninis atstovas ISO/TC22/SC10&SC12
komitetuose. 7 knygų, 60 mokslinių
straipsnių ir 27 federalinių reguliavimo
dokumentų autorius.
JAV lietuvių bendruomenės krašto val-

[1] Siemens WebCast,”Proper Detection
and Treatment of Power Swings to Reduce the Risk of Blackouts”, February
10, 2009, 1 p.m., ET.
[2] Causey. W., “Smart Substations: Still
a Long Way to go”, Energy Central, Intelligent utility Magazine, April 2009,
Volume 1, Issue 4.
[3] Slavickas. R., “Allocation of Network
Losses to Variable Electrical Loads”,
presented at the 9th International IEEE
Conference on Harmonics and Quality of
Power, published in Proceedings, October
1-4, 2000, Orlando, Florida, USA.

[5] Webinar, Sierra Energy Group “IT
Performance Management for Today’s
Challenging Environment”, March 12,
2009, 1.00 p.m., ET.

Naujo tipo elektros energijos
skaitiklis, pritaikytas
protingų tinklų sistemai

7. Jeigu vartotojai būtų finansiškai ir
morališkai skatinami taupyti ir ge-

Stasys Bačkaitis

Šaltiniai

[4] ESRI Webinar, “Enterprise GIS and the
Smart Electric Grid”, October 1, 2008,
10 a.m. PST.

6. Kitos dabar mažiau apčiuopiamos
tolimesnės ateities problemos (valstybių politiniai skirtumai, nacionalinis
saugumas ir energetinė nepriklausomybė) yra įtraukiamos į ateityje
siektiną ir sudėtingą sprendimų
priėmimo procesą.

Apie autorius

tų, Lietuvoje galėtų būti sudarytas
susitarimas tarp vyriausybės, pramonės ir verslo, elektros gamintojų
ir vartotojų segmentų visos elektros
sistemos optimizavimui, tobulinant
techninius standartus, taikant naujausias kontrolės ir matavimo technologijas bei suteikiant finansines
paskatas elektros vartotojams.

dybos vicepirmininkas mokslo reikalams.
Bendradarbiauja su Northwestern ir Lojolos universitetais, taip pat South West
tyrimo institutu.
Viktoras Jautokas
P.E. (Professional Engineer). Elektros ir radijo inžineriją baigė Ilinojaus technologijos institute Čikagoje, įgydamas BSEE
laipsnį. Mokslus gilino atominės fizikos,
komunikacijos ir kompiuterių srityse.
Čikagos miesto Policijos komunikacijos
skyriaus ir 911 skyriaus inžinierius konsultantas. NSPE, ISPE, APCO (Associated
Police Communications Officers) ir FAC
(Frequency Advisory Committee) narys.
Tarptautinėse APCO konferencijose
skaitė paskaitas apie naujausių komunikacijos technologijų taikymą policijos
tarnybai. Tarnavo JAV kariuomenėje ir

yra Korėjos karo veteranas. 27 metus
„Technikos žodžio“ vyr. redaktorius. Rašo
komunikacijos ir technikos temomis į
amerikiečių ir lietuvių spaudą. V, VI ir
XII Mokslo ir kūrybos simpoziumų JAV
Elektronikos ir elektros sekcijų vadovas
ir paskaitininkas.
Rimas Slavickas
Profesionalus inžinierius mokslininkas,
studijavo ir baigė inžinerijos, matematikos ir fizikos studijas, 1998 m. apsigynė daktaro laipsnį elektroninės ir kompiuterinės inžinerijos srityje, McMaster
universitete (Kanada).
Floridos universiteto pramonės profesorius, tarptautinis konsultantas energetikos srityje, buvęs„Welland Hydro-Electric
Systems“ generalinis direktorius.
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Suomijos atominė stringa
Remiantis „The International Herald Tribune“ informacija, išplatinta rugsėjo
pradžioje, Olkiluoto AE statybos baigimas
stipriai vėluoja. Prancūzijos branduolinių
reaktorių gamybos kompanija„Areva“ neseniai pareiškė, kad projektas stringa dėl
biudžeto išlaidų viršijimo 2,3 mlrd. eurų.
Pirmasis greitaeigis vadinamasis išvystytas
(pagerintas) branduolinis reaktorius, kurio
kaina užsakant 2003 m. buvo apie 4,3 mlrd.
JAV dolerių, per metus gerokai pabrango.
Pagal įsipareigojimus minėtas reaktorius
turėjo pradėti veikti šių metų vasaros pradžioje, tačiau dabar niekas nekalba apie
darbų pabaigą. Energetikos konsultantas
iš„CM-CIC Securities“ Patrike Lambert de
Diesbach pareiškė, kad „įvykių seka apie
darbų eigą Olkiluoto AE yra blogos žinios
„Areva“ kompanijai ir jas įvertins rinka.“

Klinkmann pakeitė adresą
UAB Klinkmann Lit persikėlė į kitas pa
talpas. Naujasis bendrovės adresas:

Problemos ryškėja tuo metu, kai branduolinės energetikos pramonė pradėjo kurti
pažadėtus saugesnius naujos kartos branduolinius reaktorius, kurie išspręstų šiuo
metu pasauliui labai svarbią CO2 emisijos
mažinimo problemą.„Areva“ kaltina suomius, vėlavusius užsakyti reaktorių, savo
ruožtu Suomijos atstovai kaltina „Areva“,
nes ji neatsakingai pasirinkusi subrangovus ir dėl to atsirado daugybė problemų.
Kad ir kokios būtų vėlavimo priežastys, verslas stebi ir nuogąstauja, ar bus
sutartu laiku pakankamai energijos ir
ar bus galima vykdyti gamtosauginius
įsipareigojimus. „Areva“ yra pareiškusi,
kad nevykdys reaktoriaus baigiamųjų
darbų, kol nesusitarta su suomiais dėl
naujos sąmatos ir modifikacijų. Taigi
statyti atomines net suomiams nėra taip
paprasta ar pigu.
Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius
tel.85 2151646; faksas 85 2162641
el.paštas post@klinkmann.lt

Liberalizuota elektros
rinka – nuo 2010 metų
Nuo 2010 m. 35 proc. elektros energijos
rinkos planuojama liberalizuoti, tačiau
tai nereiškia, kad nuo sausio 1 d. visi
elektros vartotojai galės trečdalį elektros energijos pirkti laisvai. Laisvai pirkti
elektrą leista įmonėms, kurių poreikio
galia – daugiau kaip 400 kW. Reguliuojami tarifai planuojami naikinti pamažu:
2010 m. reguliuojami tarifai bus taikomi
vartotojams, kurių leistina naudoti galia
nesiekia 400 kW, 2011m. – kurių leistina
galia yra iki 100 kW, 2012 m. – iki 30 kW,
o nuo 2013 m. – visiems buitiniams vartotojams. Planuojama, kad 2015 m. pilnai
bus taikomi nereguliaruojamieji elektros
energijos tarifai, išskyrus galimus visoje
ES taikomus reguliavimus.
Licencijas prekiauti elektros energija jau
dabar turi per 20 įmonių.
Šaltinis Lietuvos energija

„Elektrobalt“ namų paroda „Elektrotechnika 2009“
Gegužės 19–20 d. UAB „Elektrobalt“ tradiciškai savo patalpose surengė namų
parodą „Elektrotechnika 2009“.
Įmonės centrinėje būstinėje (Liepkalnio
g. 85, Vilnius) įrengtame paviljone savo
gaminius eksponavo 25 Europos elektrotechnikos produktų gamintojai. Parodos lankytojai susipažino su naujausiais
gaminiais: naujos kartos„Compact NSX“
automatais (iki 630 A), naujomis elektros
ir kompiuterinio tinklo spintomis, naujos
serijos Volta skydais, elektrinio šildymo ir
protingojo namo naujienomis bei naujais
elektros instaliacijos produktais.

Parodos metu vyko elektrikams, montuotojams ir projektuotojams skirti
seminarai. Jų metu buvo pristatytos
energijos resursų taupymo galimybės
pramonėje naudojant pažangius variklius ir dažnio keitiklius, nepertraukiamo
maitinimo šaltinių topologijų apžvalga,
CADS Planer Electric programa, skirta
projektuotojams ir inžinieriams, bei
supažindinta su parodoje dalyvavusių
gamintojų naujais produktais. Lankytojų
pageidavimu gamintojai, jų atstovai ir
įmonės darbuotojai konsultavo elektros
instaliacijos medžiagų naudojimo ir instaliavimo klausimais.

Balandžio mėnesį klientų patogumui
Vilniuje, Žirmūnų g. 68, atidarytas naujas UAB „Elektrobalt“ prekybos skyrius,
kuriame galima rasti reikalingiausių
elektrotechnikos prekių.

naujiena
FLIR termovizinės kameros
i5, i40, i50 ir i60
Kompanijos TME siūlomas matavimo
prietaisų asortimentas pasipildė naujais gaminiais – pasaulinio termovizijos
prietaisų gamybos lyderio„Flir Systems“,
termovizinės kameros. Siūlome Jums „i“
serijos kameras – tai pramoninės paskirties prietaisai, pasižymintys puikia kokybe
ir kartu prieinama kaina. Serijos „i“ kameros yra palyginti nedidelių matmenų
ir lengvos, dėl to lengvai transportuojamos ir patogios naudoti tiek aptarnavimo, tiek infrastruktūros priežiūros
tarnybų darbuotojams. Naudotis jomis
labai paprasta, todėl net pirmą kartą
su termovizine kamera susiduriančiam

žmogui nebus sudėtinga įvaldyti jos
veikimo ir aptarnavimo principus. Kameros apsaugotos nuo dulkių ir purslų
patekimo, kaip reikalauja IP54 apsaugos
apdangalais laipsnis. Analogiškos „i“ serijos kameroms, tačiau skirtos statybai,
yra „b“ serijos kameros. Jos pasižymi kur
kas platesniu matuojamos temperatūros
diapazonu ir gerokai didesniu šiluminiu
jautrumu. Tai leidžia aptikti net menkiausius temperatūros pakitimus ir taip
palengvina šiluminių tiltelių ir drėkstančių vietų identifikavimą. Visos kameros
tiekiamos su programine įranga, kuri
leidžia archyvuoti ir analizuoti sukauptus
duomenis ir sudaryti ataskaitas.
Plačiau: http://www.tme.pl
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Ir pas mus nieko naujo
Povilas Venciūnas
Žinia, kad Rusija nepasirašys Energetikos
chartijos, nieko nenustebino, bet suklusti
reikia daug kam, nes jau seniai rytų fronte
nieko naujo. Ir pas mus nieko naujo, nes
sprendimų dėl atsinaujinančiosios energetikos skatinimo vis dar nėra, o laikas
nelaukia. Reikia skubiai peržiūrėti Energetikos strategiją, nes naujosios atominės
elektrinės statybų vizija nesustabdomai
tolsta, o energijos reikia jau dabar. Labiausiai energetikos politikoje permainų
laukia vėjo energetikai, nes čia šiuo metu
sukauptas ir didžiausias investavimo potencialas, ir techninė patirtis.
Pirmiausia reiktų kuo greičiau maksimaliai
suprastinti vėjo elektrinių (VE), žinoma, ir
kitų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių
(AEŠ) statybų reglamentus, tuo būdu
pagreitinant VE projektavimą ir statybas.
Pasigirsta svarstymų, kad reikia centralizuotai nustatyti vietas, kur būtų galima
statyti VE, tačiau racionaliausia būtų leisti
verslui pačiam spręsti (ir rizikuoti), kur
jėgaines statyti. Vokietijoje VE statomos
ir miškuose, austrai stato jas slėniuose ir
jos normaliai visur sukasi.
Žinant, kad tiek energetikai, tiek mokslininkai sutaria, kad apie 2015 m. vėjo
energetikos techniniai sprendimai leis
laisvai konkuruoti su iškastinio kuro
energetika, labai svarbu teisingai nustatyti vėjo jėgainių pagamintos elektros
skatinamuosius tarifus. Juos kas metai iš
naujo reikėtų peržiūrėti naujai statomoms
VE, susiejant tarifus su atsipirkimo laiku,
banko kreditais bei netolimos ateities
laisvo konkuravimo sąlygomis.
Kita vertus, reikia atkreipti dėmesį ir į tai,
kad Vakarų valstybių patirtis plėtojant VE
taip pat labai svarbi. VE statomos ten, kur
elektros gamyba ir vartojimas yra kiek galima arčiau vienas kito (mažinami perdavimo
tinko kaštai), arba yra energijos kaupimo
įrenginiai, arba yra aptartos protingojo
tinklo (smart grid) įrengimo galimybės,
arba kartu su kitomis energetinėmis sistemomis (ypač su AEŠ) yra galimybė užtikrinti sistemos balansavimą, rezervavimą.
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Elektros energijos kaupimas – tai ne tik
Kruonio HAE ir jos modernizavimas, bet
ir elektros baterijų krovimo stočių tinklo
diegimas, ieškojimas kitų vartotojų, galinčių epizodiškai naudoti elektros energiją
(pvz., žemės ūkio produktų džiovinimas,
biokuro džiovinimas, jo ruošimas ir t. t.).
Vokietijoje kaip elektros energijos kaupyklos jau naudojamos suspausto oro
saugyklos, kurios įrengiamos natūraliose
žemės ertmėse arba buvusiose kasyklose.
Galbūt ir Lietuvoje geologai patartų, kur
tokių vietų yra. Gali būti, kad paskaičiavus
jos būtų pigesnės ir už planuojamas (ar
neplanuojamas) dujų kaupyklas.
Trumpai reiktų aptarti protingojo tinklo
galimybes. Pirmiausia tai susiję su energijos taupymo galimybėmis – vartotojui
pačiam sudaroma galimybė spręsti, kokią
energiją, kada ir už kokią kainą vartoti.
Antra, tai galimybė panaudoti perteklinę
(pigesnę) elektros energiją, o svarbiausias
protingojo tinklo privalumas – permesti
turimą perteklinę elektros energiją į regionus, kur jos tuo momentu trūksta.
Žinoma, visa tai nemažai kainuoja, reikia
ir naujo tipo apskaitos prietaisų (kai kas
jau gaminama ir Lietuvoje), ir paruoštų
specialistų, tinklų sutvarkymo, modernizavimo, IT sprendimų, bet tai anksčiau ar
vėliau reikės padaryti. Energijos taupymo,
jos racionalaus vartojimo problemos turi
tapti visų mūsų rūpesčiu. Tokių kaip naujasis Elektrėnų energetinis blokas tikrai
daugiau nestatysime – užuot šildę ežerus,
tokius (tik kur kas mažesnio galingumo)
energetinius statinius statysime arčiau
didelių miestų, kur galima būtų sunaudoti ir šilumą. Kita vertus, jau sukurtos
technologijos, leidžiančios transportuoti
šilumą dideliais atstumais.
Kompleksinė vėjo energetikos, kitų AEŠ
ir energijos kaupimo įrenginių statymo
strategija leistų ne tik lengviau spręsti
elektros tinklo stabilumo problemas, bet ir
patalpų šildymo atpigimą, užtikrintų darbo vietų augimą, energetikos priemonių
gamybą. Todėl svarbu rasti būdų tokius
energetinius kompleksus ypač skatinti,
suteikiant mokestinių lengvatų, o verslas
pats nuspręs, su kuo eiti riešutauti.
Apibendrinant norėtųsi
atkreipti dėmesį, kad
Seime rengiamas ir labai
laukiamas Atsinaujinančiųjų energetikos šaltinių
įstatymo priėmimas gali
užtrukti, todėl pradžiai
reikėtų skubiai priimti
dalinius Statybų įstatymo
ir kitų teisės aktų pakeitimus, užtikrinančius AEŠ
plėtros pradžią.
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Lithuania‘s electrical
power generating
sufficiency and associated
costs due to closure of
Ignalina‘s nuclear plant
page 12

Authors:
Dr. Stasys Backaitis, P.E., CPSM, Fellow SAE (USA)
Dipl. Eng. Viktoras Jautokas, NSPE, ISPE (USA)
Prof. Slavickas, Ph.D., P.E., SMIEEE (Canada)
A coalition of U.S and Canadian scientists
delivered on July 4th at Lithuania‘s Ministry
of Energy an indepenedent study concerning the country‘s electrical power generating capabilitiy and alternatives upon
closing on January 1, 2010, Lithuania‘s
primary power generating facility, the
Ignalina nuclear power plant (IAE). Thought
of such an independent study was precipitated by realization, that the issue of
potential energy shortage and what to
do about it, was unaddressed for more
than five years, and at present remains
unresolved and suspended in confusion.
Although the potential energy shortage
was discussed in numerous studies in
Lithuania and elsewhere, divergent and
many times contradictory views for political, economic and financial reasons,
prevented the responsible parties to
resolve the problem. In some instances,
predictions point to the country‘ return
to the age of candles, in others, they
speak of little change except for higher
energy prices.   
The world-wide economic crisis, rising
fuel prices, and Lithuania‘s dependence
on gas supplies from Russia‘s, makes Lithuania vulnerable in its ability to produce
electricty using natural gas. Upon closure
of IAE, which produces more than 70 parcent of the country‘s power, Lithuania‘s
generation of electricity will depend almost entirely on gas supplies from Russia.
Inasmuch as nearly all Lithuania‘s power
plants depend on gas to generate electricty, the public has not been provided
with useful inormation on what would
happen if gas supplies were suddenly cut
off, and what steps will be taken or they
themselves should take to help resolve

the potential power shortage.. It is hoped
that this study of what is to be expected,
will facilitate more openess, transparency,
promote constructive discussions of the
subject matter, and expedite decision making by people responsible for planning
Lithuania‘s power and energy future.
This study is not as broad as the authors
would like to be due to limited availability of operational details from electrical
power generation, transmission and
distribution structures in Lithuania. However, information available in technical
journals, the internet, energy related think
tank seminars, and some private contacts
in Lithuania, permitted us to make a reasonably good assessment of potential
power shorcomings and what might be
done to mitigate the adverse impacts. It
is obvious that conclusions reached in
this study, cannot provide an all inclusive assessment of all potential energy
problems, their consequences and/or
suggest complete solutions. However, in
general, it should provide the Lithuanian
authorities a reasonably good overview
and framework of unbiased information
for their consideration in the various review processes.
The study consists of three parts:
The first part reviews Lithuania‘s own
energy resources and their potential to
help minimize possible energy shortcomings. While Lithuania does not have
significant energy resources, a well designed use and promotion of its assets and
renewable resources could considerably
alleviate the anticipated problem
The second part reviews current energy
use, its distribution by user types, and
effects on users due to the forthcoming
closure of IAE as well as effects of possible
cuts or reductions in natural gas supplies.
Power need assessments were made for
years 2010 through to 2027. The following
three economic scenarious were assumed:
Pessimistic, Stagnant and Optimistic.
Upon determining Lithuania‘s power needs, the capabilities of existing generating facilities were assessed to meet the
projected power demands. Generating
capabilities of existing power plants were
evaluted on the basis of using either natural gas or fuel imports, and available
energy from alternative sources such as

renewables, hydro-electric and windpower. In as much as the power lost, due to
closure of IAE, would have to be replaced
by additional gas or fuel imports to meet
the projected power needs, estimates of
additional costs were also developed for
the years 2010 through 2016.
The study came to the conclusion that
Lithuania has sufficient power generating capacity to meet all power needs
to 2027, even without IAE production,
if natural gas is fully available to satisfy
the projected demand of all scenarious.
However, if natural gas supply were to
be discontinued, generation of sufficient
power using liquid fuel would become
borderline, because most of the electrical
power plants, except for “Lietuvos Elektrine“, are not equipped to burn liquid
fuels or use alternative energy supplies.
Thus, should one of the larger fuel burning power blocks be out of service for
any reason, the entire electrical supply
system could face the risk of collapse.
The risk could be minimized by importing power at 300 to 500 MW levels.
However, assured imports of such magnitude may be available at the earliest
in 2016 upon completion of the power
bridge with Sweden. Although some
lesser levels of power may be available
from Finland through Estonia and Latvia,
its availability is also questionable, since
maximum power demand in midwinter
in all countries occur at relatively similar
times when excess power is not usually
readily available.
Upon closing of IAE, Lithuania will need to
generate approximately 70% of electrical
power with other fuels and/or electricity
imports. As a consequence, the additional
costs could be in the years 2010-2013 between $25 million and $457 million USD,
and from $104 million to $856 million in
the years 2014-2016. The large variations
of such expenses are due to considerable
uncertainty in future gas and fuel prices.
In case of added costs to generate electrical power, natural gas is lowest. The
study also found, that imported electricity is almost always less expensive than
use of natural gas to generate electricty,
except when gas prices fall below $200250 USD per 1000 m3 level.
Several alternatives were reviewed which
may be important in reducing and/or
preventing potential future power shortages. Amongst those: significant increases
in wind power capacity, massive use of
biomaterials, building new hydro power
facilities, broad scale use of municipal and
farm waste, etc. To minimize the need for
imports, Lithuania would need to set up a
coordination system that would encourge
its agricultural sector to engage in growing
and preparing energy rich bioproducts,
and the power generating industry to
buy and use them for the producion of
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electricity. Initially, the goal should be at
least 30-40% of all energy needs. To minimize transportation and storage costs
of biofuels, regional power plants would
be the best choice for conversion to use
the biomaterials.
Doubts were expressed in this study regarding Lithuania‘s capability of securing
financing for a new large scale atomic
power plant and its ability to compete on
the basis of cost due to Russia‘s plans to
build an atomic power plant in the nearby
Kaliningrad region and Belarus‘s immediately east of Lithuania. Similar financial and
technical reservations were expressed in
this report regarding building a facility for
importing liquified natural gas. In lieu of
very large financial risks of choosing either
the large nuclear and liquified gas routes,
the study suggests consideration of small
25 MW rating nuclear power plants, that
are expected to be commercial availabile
by 2014. Such small installations provide
the advantage of gradual phasing-in of
additional power in line with growing
power needs and as a reserve to mitigate wind power fluctuations. These small
power generators also offer considerably
simpler power distribution to users, freedom from long term disposal problems
of nuclear waste, and smaller financing
requirements that would be more in line
with Lithuania‘s budget capabilities.    
The third part of this study addresses the
need for improvements and economies
in transmission and distribution as well
as efective system‘s controls that are very
important in these present challanging
economic times.
Existing and aging electrical transmission
and distribution networks have been build
and expanded and generally, only partly
kept pace over decades with growing
electrical requirements. Such delivery
systems were not designed with either
sufficient capacities or possessing the
required capabilities to transmit large
amounts of power via interconnecting
tie lines between neighbouring suppliers and loads.
The law of physics dictates that the supply
of electricity at all times must equal the
demand, namely as it is generated it must
be used, since electrical energy cannot be
stored directly. ‘Smart Grids’ and ‘Smart
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Electrical Systems’ can facilitate this process through continuous redistribution of
power where needed. The evolvement of
‘Smart Grids’ and ‘Smart Electrical Systems’
is a process of continuous improvement
and is the result of integrating technology
with continuous advances in gathering
data and information sensors. Therefore,
cost effective improvements can be made
to existing capital intensive electrical delivery and distribution systems without
major additional capital expenditures.
By advancing low cost strategies for upgrading existing assets and integrating
knowledge based systems with new smart
technologies, provides the capability to
technically ‘squeeze’ out more from the
existing equipment capacities and optimally plan future assets.
By obtaining more real time information
from electrical networks, which includes
real time information regarding the loading
of transformer capacities, higher accuracies are obtained regarding distribution
network loading for both individual loads
and aggregated bulk loads. Optimum
network reconfiguration can then be
achieved through switching operations
to reconfigure the electrical network to
minimize energy losses, maintain optimum voltage profiles, and balance the
loading conditions among transformers,
feeders and network phases. Further potential improvements can be made to do
more with even less by further advancing
technically feasible interconnections beyond existing state and national boundaries and utilizing customer diversity load
characteristics to better manage existing
electrical supply resources.
Technological advances at both the
national and local levels and real time
pricing would provide customers with
both monetary and idealistic incentives
to ‘conserve’ and better ‘load manage’
electricity usage. Greater comprehensive costs, such as service interruptions,
retail rate increases etc., could further be
reduced to both the suppliers and customers. Such cost effective efforts could
arise from the co-ordination of government, industrial and business collaboration to improve technical standards and
provide appropriate financial incentives
for users of electricity.
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Sistema apsauganti nuo viršįtampių
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Žemos įtampos elektros tinkluose dėl įvairių komutacijų, žaibo išlydžio atsiradę viršįtampiai – yra „mirtinai” pavojingi šiuolaikiniams
elektronikos prietaisams. Vienas, „pasalūniškas smūgis” ir per sekundės dalį – „elektroninės smegenys” gali būti sunaikintos.
Nematomas priešas aptiktas. Apsaugininkas jau čia! Akimirka, ir pavojus panaikintas!
OBO Žaibo iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų sistemos
garantuoja elektrinių linijų, telekomunikacijų, duomenų
perdavimo, elektroninių sistemų patikimą apsaugą.
Atitinka LTS EN 61643-11:2003 standarto reikalavimus
Q Žaibo iškrovikliai. Tipas 1
Q Kombinuoti žaibo-viršįtampių iškrovikliai. Tipas 1+2
Q Viršįtampių ribotuvai. Tipas 2
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Viršįtampių ribotuvai. Tipas 3
Apsaugos TV, telekomunikacinėms, video linijoms
Apsaugos duomenų perdavimo linijoms
Apsaugos valdymo linijoms
Apsaugos matavimo linijoms
Skiriamieji iškrovikliai
5 metų garantija

