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Intelektualūs sprendimai
elektros tinkluose
Valdas Bancevičius
AB „Lietuvos Energija“ Technologijų direktorius
Garsiuoju„20-20-20”šūkiu Europos komisija yra iškėlusi ambicingus planus visoms
ES narėms. Šie planai reiškia, kad iki 2020
metų šiltnamio efektą skatinančių dujų
CO2 emisija turi būti sumažinta 20 proc.,
energijos vartojimo dalis iš atsinaujinančių
šaltinių turi būti padidinta iki 20 proc.,
o energijos naudojimo efektyvumas
didinamas, siekiant sumažinti vartojimą 20 proc. Tokių uždavinių vykdymui
reikalingos naujos kartos elektros tinklų
technologijos, kurios kartu su informacinėmis technologijomis ir sudaro derinį,
angliškai vadinamą smart grid. Verčiant
šį terminą buvo bandoma naudoti daugelį sinonimų. Tai pažangieji, protingi,
sumanūs, modernūs, intelektualūs ir net
gudrieji tinklai, tačiau Europos Sąjungos
direktyvų vertime į lietuvių kalbą yra
panaudotas terminas pažangieji elektros
tinklai, todėl šiame staipsnyje naudojamas būtent šis terminas*.
Pažangieji tinklai veikia lanksčiai ir iš
esmės panaikina takoskyrą tarp gamintojų, tiekėjų ir vartotojų. Tradicinė
elektros energetikos sistemos procesų
grandinė apima centralizuotą elektros

energetikos infrastruktūrą, paremtą centralizuotu valdymu, tačiau turi ribotas
galimybes optimaliai panaudoti visą
įrengtą tinklą dėl jų pralaidumo, taip
pat dėl generuojančių šaltinių optimalaus panaudojimo.
Pažangieji tinklai leidžia panaudoti generavimo šaltinių įvairovę. Tai labai svarbu
plėtojant atsinaujinančių šaltinių elektrines ir mažos galios generaciją, prijungtą
prie skirstomųjų tinklų (dar vadinamą
išskaidytąja generacija), bei optimaliai
išnaudoti esamą infrastruktūrą.
Energijos vartotojas tampa aktyviu
elektros energijos tiekimo grandinės
dalyviu, atsiranda galimybės liberaliai
ir išplėtotai elektros energijos rinkai,
paremtai įvairiais tarifais ir atsiskaitymo
formomis, net ir su galimybe atsiskaityti
už energijos sunaudojimą realiu laiku.
Taip pat atsiranda galimybė optimaliai
valdyti energetinės sistemos finansus pažangieji tinklai leidžia lengvai nustatyti
tiek technologinius, tiek komercinius
nuostolius. Vartotojams pažangieji tinklai - tai neišsemiama galimybė taupyti energiją. Į šią sistemą harmoningai

Ateities namai
Tinklo operatoriaus prieiga ir
komunikacijos
Efektyvios pastato energijos
valdymo sistemos

Atsinaujinanti
generacija

Pažangi apskaita
Dinaminės valdymo
sistemos
Elektromobilis

Duomenų valdymas

Paskirstyta generacija ir
saugyklos

Protingi galiniai
įrenginiai

įsilieja ir taip vadinama „ateities namo“
koncepcija (žr. brėž.).
Pažangiųjų tinklų technologines grandis sudaro moderni elektros energijos
apskaitos sistema, skirstomojo tinklo
automatizavimas, optimaliai valdomas
energijos išskaidytas generavimas,
elektros gamybos ir vartojimo sistemų
integravimas, patikima informacijos
perdavimo sistema.
Kaip rodo patirtis, pagrindiniai elektros
ūkio modernizavimo Europos šalyse
veiksniai yra energetikos sistemų efektyvumo didinimas bei naujų technologijų diegimas. Visa tai leidžia pasiekti
naujų energijos gamybos pajėgumų
visapusišką išnaudojimą, tinklo nuostolių mažinimą, energijos kokybės užtikrinimą, energijos vartojimo taupymą
ir net galimybę akumuliuoti perteklinę
energiją. Labai svarbus yra eksploatacinių ir technologinių sąnaudų mažinimas,
nes tai leidžia sukaupti lėšas sistemų
modernizavimui.
Europos Parlamento Direktyvos 2009/72/EB
nuostatos dėl išmanių matavimo sistemų nustato, kad valstybės narės turi
užtikrinti išmanių matavimo sistemų
įdiegimą. Sprendimas dėl šių matavimo
sistemų diegimo kiekvienoje šalyje narėje
turi būti priimtas atlikus visų ilgalaikių
sąnaudų ir numatomos naudos rinkai
bei atskiriems vartotojams ekonominį
vertinimą, arba nustačius, kokias sistemas ekonomiškai tikslinga taikyti ir per
kokį laikotarpį jas galima įdiegti. Vertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip iki
2012 m. rugsėjo 3 d.
Remiantis minėtu vertinimu, valstybės
narės turi parengti pažangių matavimo
sistemų įdiegimo darbotvarkę 10 metų
laikotarpiui. Vietovėse, kuriose pažangiųjų
apskaitos sistemų diegimas bus įvertintas palankiai, ne vėliau kaip iki 2020 m.
ir ne mažiau kaip 80 proc. vartotojų turi
turėti įdiegtas pažangias matavimo sistemas. Tuo tikslu 2009 m. gruodžio 28 d.
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Lietuvos Respublikos Energetikos ministras pasirašė įsakymą Nr.1-261, kurio
pagrindu buvo įkurta darbo grupė šių
uždavinių vykdymui.
Valdymo ir automatizuotų apskaitų sistemų diegimas Lietuvos elektros perdavimo ir skirstymo įmonėse jau vykdomas. Perdavimo tinkle automatizuotai
valdomi 72 komutaciniai aparatai iš 248
(tai sudaro 29 proc.), apskaitos sistema
automatizuota 100 proc., įrengti 1 545
apskaitos taškai.
Skirstomajame tinkle automatizuotos
valdymo sistemos valdo 519 objektų iš
daugiau kaip 1 500 objektų (<35 proc.),
tačiau automatizuota apskaita įdiegta
3 778 apskaitos taškams iš 1.534.405 visų
turimų (tai sudaro tik 0,25 proc.).
Elektros tinklų technologinės plėtros
strategijoje, tinklo objektų valdymo
srityje numatyta plėtoti ir diegti automatizuotas valdymo sistemas, unifikuoti
ir standartizuoti naudojamus informacijos perdavimo protokolus, centralizuoti
tinklo objektų valdymą.
Elektros apskaitos srityje elektros gamintojams ir vartotojams, kuriems leistina
galia ≥ 30 kW, numatyta diegti elektroninius daugiafunkcinius elektros energijos skaitiklius su dvikryptėmis duomenų mainų sąsajomis. Vartotojams, kurie
perka elektros energiją iš nepriklausomo
elektros energijos tiekėjo, įrengti automatizuotą elektros energijos apskaitą
planuojama:

- iki 2010-12-31, kurių įrengta galia
≥ 400 kW
- iki 2011-12-31, kurių įrengta galia
≥ 100 kW
- iki 2012-12-31, kurių įrengta galia
≥ 30 kW
Visiems nebuitiniams elektros energijos
vartotojams automatizuota energijos
apskaita turėtų būti įdiegta iki 2013 m.
gruodžio 31 d.
Kompleksinis pažangiųjų elektros tinklų
diegimas Lietuvai yra reikšmingas iššūkis. Darbų bus itin daug - tai išgrynintos
krypties parinkimas, galimybių analizė,
projektų rengimas, bandomieji (pilotiniai) diegimai ir galų gale kompleksinis
įgyvendinimas.
* Redaktoriaus pastaba.
Angliško termino smart grid pritaikymas lietuviškai techninei
kalbai dar nėra baigtas. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
konsultantai nerekomenduoja vartoti apibūdinimo intelektualus
techninėms savybėms apibūdinti, nes tai labiau tiktų žmogaus,
o ne prietaiso ar technologijų apibūdinimui. Tokiu atveju labiau
tiktų apibūdinimas – intelektinis, kuris yra vartojamas techninėje, tai pat specialistų kalboje, pvz., intelektinė nuosavybė,
intelektinis ginklas. Terminą intelektinis galima rasti ir Lietuvos
Respublikos Terminų banke. Vis dėlto Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos konsultantų nuomone, geriausias angliško termino
smart grid atitikmuo būtų išmanusis tinklas, nes tai jau beveik
nusistovėjęs terminas ypatingoms technologijoms apibūdinti,
pvz., išmanusis telefonas ir pan.
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Laikmečio iššūkiai Europos
elektros tinklų plėtrai
Parengė Anzelmas Bačauskas,
KTU elektros sistemų katedros docentas
Nepriklausomybės metais Lietuva nepatyrė realių sunkumų dėl šalies elektros
ūkio, išskyrus vieną – už elektrą reikia
mokėti. 2010 metais pradėjome naują
laikotarpį: sustabdžius Ignalinos atominę
elektrinę Lietuvos elektrinės nebegamina
tiek elektros, kiek reikia šalies vartotojams,
nes elektrą pigiau nusipirkti iš kaimynų,
negu gaminti patiems. Mūsų apsirūpinimo elektra patikimumui svarbūs tapo
Lietuvos elektros ryšiai su kaimyninėmis
elektros sistemomis. Dėl šių priežasčių
pravartu žinoti, ką apie Europos elektros
tinklų plėtrą mano Tarptautinės didelių
elektros sistemų tarybos (pranc. Conseil
International des Grande Réseaux Electriques, angl. International Council on
Large Electric Systems, trumpinys - CIGRE)
prezidentas Andrė Merlinas (André
Merlin). Šis straipsnis parengtas pagal
Tarptautinės didelių elektros sistemų
tarybos (CIGRE) prezidento Andrė Merlino pranešimą „Strateginis energetinės
sistemos vaidmuo įgyvendinant Europos
energetikos politiką” (angl. The Strategic
Role of Power Grids in the Implementation
of a European Energy Policy), paskelbtą
žurnale ELECTRA Nr. 246, 2009.
Dabartinėje ambicingoje Europos Sąjungos energetikos politikoje iškelti šie
trys svarbiausi tikslai:
 Sumažinti anglies dvideginio išlakas į
atmosferą ir taip sustabdyti pasaulio
klimato kaitą;
 Užtikrinti patikimą energijos tiekimą,
ribojant jo priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro (naftos,
dujų) ir stiprinant solidarumą tarp
Europos Sąjungos narių krizinėse
situacijose;
 Užbaigti elektros ir dujų vidaus rinkų
pertvarką, jas integruojant į vieną
bendrą Europos rinką ir sujungiant
ją su kaimyniniais regionais (Viduržemio jūros šalimis, Rusija).
Įgyvendinant tokią politiką Europos
energijos ūkyje elektrai ir elektros sistemų elektros tinklams teks strateginis
vaidmuo. Elektros naudojimas leidžia

padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Pramonės procesų elektrifikavimas
sumažina energijos suvartojimą tiek
patalpų šildymui, tiek vėdinimui. Elektromobiliai žymiai sumažins naftos vartojimą, bet padidins elektros paklausą.
Prognozuojama, kad 2020 m. dvidešimt
septyniose Europos Sąjungos šalyse
energijos paklausa, lyginant su šiandiena,
žymiai sumažės, tačiau elektros paklausa didės, nors ne taip sparčiai, kaip dabar, - nemažiau kaip po vieną procentą
kasmet. Taigi, elektros dalis bendrame
energijos balanse didės.
Europos Sąjungos energetikos politika
skatina išnaudoti visus elektros privalumus. Pirmiausia, reikia panaudoti visas
beanglines (angl. low carbon) elektros
gamybos technologijas – hidroenergiją,
vėjo, geoterminę, saulės bei branduolinę energiją. Ateityje, turbūt po 2020 m.,
kai bus pasiektas anglies dvideginio
šalinimo ir saugojimo technologijų
pramoninis lygis, galime įsivaizduoti
Europos elektros energetiką be anglies
dvideginio išlakų. Tokią viziją pasiūlė
Europos elektros energetikos sąjunga
(angl. EURELECTRIC).
Europos Sąjungoje 2005 m. iškastiniu
kuru kūrenamos elektrinės pagamino
54,6 proc. elektros (anglies – 28 proc.,
dujų – 21 proc.), elektrinės be anglies
dvideginio išlakų - 45,4 proc. (atominės
– 30,2 proc., hidroelektrinės – 10,4 proc.).
Atsinaujinančių energijos išteklių elektrinės (be hidroelektrinių) pagamino tik
4,8 proc. elektros. Taigi, laukiant 2020 m.
reikės milžiniškų investicijų į atsinaujinančių energijos išteklių elektrines, nes du
trečdaliai elektros turės būti pagaminama be anglies dvideginio išlakų – vienas
trečdalis – iš atsinaujinančių energijos išteklių, įskaitant ir hidroelektrines, ir vienas
trečdalis – iš atominių elektrinių.
2020 m. Europos Sąjungoje planuojama
iš atsinaujinančių energijos išteklių apie
13 proc. elektros gaminti vėjo elektrinėse (2005 m. jos gamino tik 1,9 proc.).
2020 m. Europos metinė elektros gamyba
pasieks apie 4000 TWh (2005 m. buvo
3300 TWh). Taigi, 2020 m. vėjo elektrinės
turės pagaminti apie 500 TWh elektros.
Kadangi vėjo elektrinių didžiausios ap-

krovos metinė trukmė siekia tik 20002500 valandų, tai per metus pagaminti
500 TWh reikės 200-250 GW suminės
galios vėjo elektrinių. Europos Sąjungos
visų elektrinių suminė įrengta galia sieks
apie 1000 GW.
Tokios laukiamos drastiškos permainos
elektros gamyboje reikalauja žymių
pokyčių Europos elektros energetikos
sistemose. Deja, į tai kreipiamas nepakankamas politikų dėmesys tiek visos
Europos Sąjungos, tiek nacionaliniame
lygyje. Kodėl reikia žymių pokyčių elektros sistemose? Pagal Europos energetikos politiką tokie pokyčiai būtini dėl
trijų priežasčių:
 Didžiulių elektros kiekių integracija į
Europos elektros sistemas, kuriose atsinaujinančios energijos išteklių elektrinės elektrą gamina su pertrūkiais
(pvz., vėjas ne visą laiką pučia);
 Europos Sąjungos narių tarpusavio
ir kaimyninių regionų solidarumo
didinimas teikiant pagalbą elektros
sistemų sutrikimų atvejais;
 Bendros Europos elektros rinkos
sukūrimas.
Europos Komisija skelbia, kad tarpsisteminių elektros jungčių plėtros tikslas - didinti Europoje konkurenciją
tarp elektros rinkos dalyvių. Europos
perdavimo sistemų operatoriai mano,
kad svarbiausias tarpsisteminių jungčių
plėtros rezultatas - sumažinta sisteminių
avarijų rizika. Tą patvirtino 2006 m. lapkritį įvykusi avarija Europoje, 2003 metų
avarijos Italijoje, Šiaurės rytų JAV ir Kanadoje, dėl kurių milijonai gyventojų buvo
likę be elektros keliolika valandų. Be to,
kai daugėja vėjo elektrinių elektros tinkluose, tarpsisteminių jungčių plėtra yra
svarbi priemonė užtikrinti elektros tiekimo ir paklausos balansą – kuo daugiau
jungčių, tuo kitos elektrinės gali geriau
kompensuoti vėjo elektrinių kintančią
elektros gamybą.
Neteisinga yra plintanti idėja, kad elektros
perdavimo tinklų plėtra tampa nereikalinga dėl paskirstytos elektros gamybos.
Yra priešingai. Sunkiai nuspėjama vėjo
elektrinių elektros gamyba, kurios atsargų negalima sukaupti, reikalauja tarpsi-
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steminių jungčių plėtros, proporcingai
didėjant vėjo elektrinių gamybai Europos elektros tinkluose. Tik taip galima
patikimai apsirūpinti elektra.
Tarpsistemines elektros jungtis reikia
plėtoti ir už Europos energetikos sistemų
ribų dviem kryptimis – aplink Viduržemio
jūros baseiną, remiant Europos Sąjungos
ir Viduržemio jūros regiono projektus, ir į

rytus, su Rusijos energetikos sistema, taip
sudarant galimybę Baltijos šalių elektros
mainams su Lenkija ir Skandinavijos šalimis. Tai pabrėžia ir CIGRE prezidentas.
Pagaliau svarbu pasiekti didesnį Europos
elektros tinklų veiksmingumą, gerinant
esamų įrenginių galimybių išnaudojimą,
didėjant elektros sistemų sudėtingumui,
bei blogai nuspėjamai decentralizuotos
elektros gamybai. Tam taip pat reikalinga
tarpsisteminių jungčių plėtra. Kokių reikia
technologinių naujovių pasitinkant naujus elektros sistemų iššūkius? Reikalingos
technologinės naujovės nėra kuo nors
ypatingos Europai, tačiau jos gali būti
skirtingos priklausomai nuo regiono bei
įgyvendinamos politikos. CIGRE prezidentas nurodo dvi svarbiausias kryptis:
 Tarpsisteminių jungčių plėtra ir jų
stiprinimas tarp svarbiausių jungtinių energetikos sistemų kontinente
ir tarp kontinentų (Europa-Azija ar
Europa-Afrika);
 išmaniųjų elektros tinklų (angl. smart
grids) plėtra.
Stiprinant ir plėtojant tarpsisteminius
elektros ryšius kontinente reikės plėtoti
dideles hibridines elektros perdavimo
sistemas. Tai bus kintamos srovės (AC)
jungtys, kurios sudaro energetikos sistemų pagrindą, ir aukštos įtampos nuolatinės srovės (DC) linijos. Nuolatinės
srovės linijos būtinos, kertant natūralias
kliūtis - kalnagūbrius ar jūras, kai jų kabeliai klojami po žeme ar po vandeniu.
Kol kas labai aukštos įtampos kintamos
srovės kabeliai pasaulyje nėra ilgesni kaip
40 km. Be to, nuolatinės srovės linijos,
teisingiau – jų keitikliai, leidžia valdyti
galių srautus.

Europa vargiai paseks Kinija ar Indija, kurios ketina plėtoti labai aukštų įtampų oro
linijas (virš 1000 kilovoltų AC ar 800 kV
DC), nes Europoje atstumai yra mažesni,
o aplinka jautresnė labai aukštos įtampos konstrukcijoms. CIGRE prezidentas
mano, kad ateinančiais dešimtmečiais
aukštos įtampos AC elektros linijų su
dujine izoliacija technologijos gali rasti

jimo plėtros, bei siekis didesnio solidarumo tarp Europos Sąjungos narių, ypač
kritinėse situacijose, reikalaus didesnio
Europos energetikos sistemų darbo koordinavimo. Tuo tikslu buvusios Europos
perdavimo sistemų operatorių asociacijos
ETSO, UCTE, NORDEL, BALTSO, UKTSOA,
ATSOI 2009 m. birželį nutraukė savo veiklą. Jas pakeitė 2008 m. įkurta ENTSO-E

pritaikymą, kai susidūrus su aplinkosauginėmis problemomis reikės perduoti
energiją gana toli (virš 50 km).

– Europos perdavimo sistemų operatorių organizacija elektrai (angl. European
Network of Transmission System Operators
for Electricity). Tikimasi, kad tas koordinavimas turės būti įgyvendintas didinant
perdavimo sistemų išmanumo integravimą, bent Europos kontinentinėje dalyje,
įsteigiant elektros perdavimo koordinavimo Europos centrą. Jis neturėtų pakeisti
esamų nacionalinių energetikos sistemų
valdymo centrų, tačiau turėtų jiems padėti
geriau koordinuoti energijos srautų tarp
energetikos sistemų valdymą.

Kita kryptis – išmaniųjų elektros tinklų plėtra. Tai - vis didėjančios decentralizuotos
elektros gamybos dalies iš atsinaujinančių energijos išteklių, taip pat poreikio
nuolat užtikrinti efektyvų gamybos ir
paklausos balansą pasekmė.
Elektros tinklų intelektualizacija prasidėjo
XX amžiaus septintajame dešimtmetyje sparčiai tobulėjant informacinėms ir
komunikacinėms technologijoms, jas
pradėjus naudoti įrenginių valdymui,
automatizavimui ir apsaugų sistemoms
elektros perdavimo tinkluose.
Visiškai decentralizuotos elektros gamybos skirstomuose elektros tinkluose plėtra keičia tų elektros tinklų esmę
ir funkcijas. Iki šiol jų paskirtis buvo tik
perduoti elektrą vartotojams, paprastai – vieninteliu taku. Dabar jie tampa
aktyviais, t.y. tam tikromis sąlygomis,
priklausomai nuo elektros gamybos ir
apkrovos, jie gali elektrą tiekti ne tik vietiniams vartotojams, bet ir į aukštesnės
įtampos tinklus. Tokia skirstomųjų elektros tinklų plėtra pareikalaus sumanesnės
integracijos, tokios, kokia jau yra aukštos
įtampos elektros perdavimo tinkluose.
Be to, visiškas elektros rinkos atvėrimas
visiems vartotojams ves į išmaniųjų elektros apskaitos įtaisų (angl. smart metering
devices) įrengimą gyventojams, siekiant
išnaudoti jų sumanumą veiksmingam
elektros vartojimui.
Pagaliau, tarpsisteminių elektros mainų
padidėjimas visoje Europoje tiek dėl elektros rinkų integracijos, tiek dėl didesnio
atsinaujinančių energijos išteklių naudo-

Europos Sąjungos ambicinga energetikos politika turi tikslą užtikrinti patikimą apsirūpinimą energija ir kovoti su
klimato kaita. Ją įgyvendinant elektros
svarba vis didės Europos energetikoje
tiek mobilizuojant visus mažų anglies
dvideginio išlakų elektros gamybos būdus, tiek didinant energijos vartojimo
efektyvumą. Tokia elektros energetikos
plėtra reikalauja didelių permainų pačiuose elektros tinkluose. Tos permainos turi pasireikšti per didelių jungtinių
energetikos sistemų ryšių ir išmaniųjų
elektros tinklų, ypač žemesnių įtampų
(skirstomųjų), plėtrą. Tarptautinė didelių
elektros sistemų taryba (CIGRE) turės atlikti svarbų vaidmenį tiek Europoje, tiek
pasaulyje skatindama naujoves, kurios
leistų realizuoti tokias permainas.
Lietuvos energetikos sistemos jungčių
su Lenkija ir Švedija, taip pat savų elektros tinklų plėtra svarbi tiek didinant
apsirūpinimo elektra patikimumą, tiek
plėtojant vėjo elektrinių statybą, tiek
naujai atominei elektrinei. Iš kitos pusės, kaimynams susijungti su Lietuva
bus naudinga, jei Lietuva turės patikimą
elektros gamybą.
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Mažosios vėjo elektrinės
Lûkesèiai, galimybës ir sauga
greičiausiai būtų nestabili. Praktiškai gaminamos vertikaliosios ašies elektrinės
yra su 10 – 15 m2 ploto stiklo pluošto
bure (burėmis) ir generuoja vardinę 8 –
12 kW galią. Galiai padidinti didinamas
burių skaičius ir daromi sudėtingesni
paviršiai.

Enrikas Vilimantas Nevardauskas
KTU elektros sistemų katedros docentas
Lietuvos standartų departamento Elektros
energetikos technikos komiteto pirmininkas

Mažosios vėjo
elektrinės sąvoka
Mažosios vėjo elektrinės yra tokios vėjo
elektrinės, kurių vėjaračio plotas neviršija
200 m2 [1]. Šis plotas išreiškia elektrinės
su ant bokšto įrengta gulsčiąją ašimi ir
stačiojoje plokštumoje įtvirtintu, dažniausiai 3 mentis turinčiu vėjaračiu (1 pav.).
Su mažesniais kaip 2 m2 vėjaračiais vėjo
turbinos į mažųjų vėjo elektrinių kategoriją nebeįeina, jas reikėtų turbūt vadinti
vėjo turbinų modeliais.
Nesunku apskaičiuoti, kad jei vėjaratis yra
200 m2 menčių aprėpties ploto skritulys,
tai kiekvienos mentės ilgis būtų nepilni
8 m. Lietuvos sąlygose iš 200 m2 vėjaračio su gerai pagaminta vėjo elektrinės
mechanine pavara ir generatoriumi,
pučiant 14,5 m/s vėjui galima generuoti
apie 60 kW galią, prie įprastinių 6,5 m/s
greičių – iki 15 – 30 kW.
Stačiosios ašies mažosios vėjo elektrinės
su įvairių pavidalų šoninėmis mentėmis
atveju tai būtų viso besukančio burių
rėmo plotas. Vienai burei tektų 100 m2
plotas, o tokia burė dėl stiprių gūsių
1 pav. Gulsčiosios (horizontaliosios)
ašies vėjo elektrinė

Kita būtina sąlyga – mažosios vėjo
elektrinės yra jungiamos tik į žemosios
0,4 kV įtampos tinklą ir joms nereikia
aukštinančiųjų 10 kV transformatorių.
Visos prie 10 kV jungiamos elektrinės
jau nėra laikomos mažosiosiomis vėjo
elektrinėmis.
Kitas paplitęs pavadinimas yra buitinės
5 – 30 kW galios vėjo elektrinės. Lietuvos Vyriausybė ėmė skatinti mažųjų vėjo
elektrinių statybą kaime. Nuo 2010 m.
sausio 1 d. norint statyti iki 250 kW galios pavienę vėjo elektrinę, nebereikia
detaliųjų žemės planų ir žemės paskirties
pakeitimo procedūrų. Iki 10 m aukščio
ir iki 10 kW galios elektrinės priskirtos
nesudėtingų statinių I grupei, kuriai nereikia statybos leidimų ir kitokių statybinių procedūrų. Iki 15 m aukščio ir iki
30 kW galios vėjo elektrinės priskirtos
nesudėtingų statinių II grupei, kuriai
taikomi taip pat supaprastinti statybos
reikalavimai. Kaime vėjo elektrinių statybai finansinę paramą galima gauti
pagal 7 Lietuvos kaimo plėtros (2007

2 pav. Stačiosios (vertikaliosios)
ašies vėjo elektrinė su
šoninėmis burėmis

– 2013) priemones. Laukiama, kad susidomėjimas mažosiomis elektrinėmis
padidės, todėl labai svarbu jas statant
nepridaryti nepataisomų klaidų ir taip
patirti finansinių nuostolių.

Mažosioms vėjo elektrinėms
keliami reikalavimai
Mažosios vėjo elektrinės todėl ir vadinamos mažosiomis, kad joms keliami
labai supaprastinti ir tik patys svarbiausi
reikalavimai. Tuos reikalavimus galime
suskirstyti į aplinkosauginius, statybinius, apsaugos nuo žaibų, elektrinius,
mechaninius, įprastinės ir avarinės veikos valdymo bei bendro darbo su kitomis (vėjo) elektrinėmis ir elektros tinklų
įmone reikalavimus.
Aplinkosauginiai reikalavimai. Mažosioms vėjo elektrinėms keliami tik akustinio triukšmo ir atstumo iki kitos gyvenamosios sodybos (namo) reikalavimai.
Žinomas atvejis, kai ūkininkas dalį savo
sklypo atidavė sūnui, todėl atsirado netoliese kitas gyvenamasis namas ir vėjo
elektrinę teko nugriauti, nes nebeatitiko
leistinojo atstumo. Lietuvoje leistinuosius
atstumus nustato Aplinkos ministerija.
Be triukšmo nepatogumų aplinkiniams
gyventojams dar sudaro besileidžiančios
saulės nuo elektrinės menčių atsispindėję
blyksniai. Jų taip pat reikia vengti, net

3 pav. Stačiosios ašies vėjo turbina
su nejudančiu išoriniu statoriumi ir
besisukančiu vidiniu rotoriumi
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gali tekti stabdyti elektrinę tol, kol saulė
nusileis ir tų blyksnių nebebus.
Statybiniai reikalavimai skirstomi į
reikšmingo ir nereikšmingo statinio reikalavimus. Jei mažoji vėjo elektrinė yra
iki 10 m aukščio, ji laikoma nereikšmingu I grupės statiniu ir jai nereikia jokio
statybinio projekto. Projekto nereikia ir
tokioms elektrinėms, kurios neturi savarankiško pamato, bet kaip kokia antena
yra pritvirtintos prie namo sienos. Aukštesnių vėjo elektrinių statybinė dalis
turi būti atsakingai suprojektuota. Vėjo
elektrinei iki 15 m aukščio paprastai jau
daromas pamatas, tačiau ji dar laikoma
nesudėtingu II grupės statiniu.
Gaila, bet prie žemės didesnių vėjų nėra
daug, todėl siekiant pagaminti daugiau
elektros statomos aukštesnės vėjo elektrinės. Konstrukcijai palengvinti įgyvendinami labai populiarūs sprendimai su
keliomis atotampomis - patogu statyti
surenkamus iš kampuočių gardelių
bokštus. Atskirai stovinčio vamzdžio tipo
bokštai jau paprastai būna pramonės
gaminamų vėjo elektrinių dalis.
Visoms vėjo elektrinėms taikomi apsaugos nuo žaibų reikalavimai. Visų
tipų vėjaračių mentės ir burės daromos
iš lengvų, bet labai stiprių medžiagų,
dažniausiai iš stiklo pluošto kompozitų, rečiau iš anglies pluošto kompozitų.
Galima pagalvoti, kad jei vėjaračio medžiaga nelaidi žaibo srovei praleisti, tai
žaibas neįtrenks. Deja, tikrovė kitokia.
Vėjo elektrinė paprastai yra dominuojantis pagal aukštį tos sodybos ar vietovės
statinys. Ji tiesiog surenka toje vietovėje
susidarančius žaibus ir taip saugo kitus
pastatus. Skaičiavimai rodo, kad Lietuvoje vidutiniškai vienas žaibas muša į
vėjo elektrinę vieną kartą per du metus,
todėl pavojus yra rimtas. Apsaugos nuo
žaibų įrenginiams vėjo elektrinėse keliami tokie patys žaibolaidžių įrengimo
reikalavimai kaip ir kitiems statiniams.
Tik vėjaračio menčių arba burių viduje
daromas žaibolaidis, o pačiame mentės
galiuke žaibo srovei priimti įtaisoma
metalinė plokštelė, kuri dirba kaip žaibo
srovės imtuvas. Toliau padaroma patogi
vieta žaibo srovei peršokti iš nuolat besisukančio vėjaračio į stovinčio bokšto
šoną. Belieka metalinį bokštą gerai prijungti prie įžeminimo įrenginio. Tinka
gyvenamųjų namų apsaugai nuo žaibų
taikomos medžiagos ir įrenginių detalės.
Pagrindinė vėjo elektrinių žūties priežastis – žaibo smūgis. Toliau elektrinė arba
užsidega, arba sugedus valdymo kompiuteriui tampa nebevaldoma, pradeda
blaškytis, siūbuoti ir griūna.

Literatūroje yra aprašyta daug gražių
vėjo elektrinių konstrukcijų, bet aprašymo pabaigoje daromas prierašas, kad
kilus vėtrai elektrinė nugriuvo arba sudegė. Griūdamos iš darbinio 25 – 35 m
aukščio mažosios vėjo elektrinės yra
santykinai mažiau pavojingos, negu didžiosios, todėl joms ir keliami supaprastinti statybos projektavimo ir priežiūros
reikalavimai.
Elektriniai reikalavimai taikomi tik vėjo
elektrinėms. Atkreiptinas dėmesys, kad
vėjo jėgainėms, kuriose gaminama jėga
ir kurios yra skirtos malti miltus, semti
vandenį ar pjauti lentas, elektriniai reikalavimai netaikomi. Vėjo elektrinėms,
kurios yra skirtos gaminti elektrą, taikomos elektros įrenginių įrengimo taisyklės
[2], nes žmogui nupurtyti didelės galios
nereikia. Turi būti naudojami tik tinkami
laidininkai, geros apvijų izoliacijos generatorius, o perjungikliai ir apsaugos įtaisai
turi būti pramoninės gamybos ir atitikti
standartų reikalavimus. Vėjo elektrinės
prijungimo prie žemosios įtampos tinklo
schema ir įrenginiai praktiškai yra tokie
patys, kaip prijungiant tokios pat galios
elektros variklį. Dažniausiai mažosiose
elektrinėse naudojami asinchroniniai
generatoriai turi visas asinchroninio
variklio savybes. Jie jungiami į elektros
tinklą, kai dar nesisuka, paleidžiami kaip
varikliai ir įsisukę sinchronizuojasi automatiškai kaip generatoriai. Vėjo elektrinės generatorius turi būti saugomas nuo
trumpųjų jungimų srovės, nuo per daug
aukštos įtampos, nuo per didelio ar per
daug mažo dažnio, bei nuo įžemėjimų.
Dar gali būti įmontuotos apsaugos nuo
perkrovų ir nuo išorinio tinklo trūkių, kai
apkrova prapuola. Visais gedimų atvejais
generatorius yra atjungiamas, o vėjo
elektrinė stabdoma arba perjungiama į
ramybės būseną.
Mechaniniai reikalavimai yra svarbūs,
jei vėjo elektrinę gamina bendrovė pardavimui ir dar svarbesni, jei vėjo elektrinę
įsirenginėja pats savininkas. Mažoji vėjo
elektrinė turi būti mechaniškai saugi ir
nelūži, net siaučiant vėtrai. Niekam nepatiks, jei ant galvos kris dideli menčių
gabalai ar visa mentė. Už mechaninį vėjo
elektrinės saugumą atsako jos gamintojas, todėl prieš perkant reikia pasidomėti
gaminio sertifikatu ir bandymus atlikusios įstaigos atsakingų asmenų parašais.
Bandymai turi būti aprašyti ataskaitoje,
kurioje turi būti pateiktas visas naudotų
bandymų metodų aprašas, bandymo
sąlygos, bandomosios mašinos specifikacijos ir bandymo rezultatai. Į bandymo metodo aprašą turi būti įtrauktas
išsamus matavimo procedūrų aprašas,

4 pav. Šiai vėjo elektrinei nepasisekė
(Iš www.youtube.com svetainės)
instrumentų sąrašas, duomenų įvertinimas ir jų analizė. Nukrypimai turi būti
dokumentuoti. Matavimų ataskaita turi
atitikti LST ISO/IEC 17025 ir atitinkamus
matavimo reikalavimus nustatančius
standartus, pvz.: LST EN 61400-12-1 ir
LST EN 61400-13. Vėjo elektrinės kokybė susideda iš viso projekto bei atskirų
mažosios vėjo elektrinės dalių projektavimo, pirkimo, gamybos, įrengimo,
veiklos ir techninės priežiūros kokybių
visumos. Rekomenduojama, kad kokybės
sistema visiškai atitiktų ISO 9000 serijos
reikalavimus. Verta įsigyti tik kokybiškus
gaminius, nes prie finansinės paramos
prašymų reikia pridėti ir vėjo elektrinės
dokumentus.
Vienos mažosios vėjo elektrinės yra autonomiškos, jų visa pagaminta elektra
suvartojama savininko ūkyje, o kitos
-visą arba beveik visą elektrą atiduoda
(parduoda) į tos vietovės bendro naudojimo elektros tinklą. Mažiausi valdymo
reikalavimai taikomi toms vėjo elektrinėms, kurios maitina šildymo įtaisus
arba savo elektrą kaupia akumuliatoriuose. Tokiais atvejais nelabai svarbus
generavimo dažnis, o ir darbo įtampa
gali kisti plačiose ribose.
Jei vėjo elektrinės elektra yra skirta elektros buitiniams prietaisams: televizoriams,
šaldytuvams, apšvietimo lempos ir kitiems
elektros kokybei jautriems prietaisams
maitinti, vėjo elektrinei keliami padidinti
darbo valdymo ir gaminamos elektros
kokybės reikalavimai. Žinomas atvejis,
kai ūkininkas nusipirko naują televizorių
vietoje sudegusio, bet toliau jį maitino
tik iš elektros tinklo, o savo vėjo elektrinę
naudojo tik fermoms šildyti.
Jei mažoji vėjo elektrinė gamina elektrą
ir ją tiekia į bendro naudojimo skirstomiesiems tinklams priklausančią liniją,
vėjo elektrinei dar keliami bendro darbo su kitomis elektrinėmis ir elektros
tiekimo įmone reikalavimai. Pirmiausia reikia apsaugoti tinklus remontuojančių elektromonterių gyvybes, todėl
remontuojant tinklus tinklų dispečeriai
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vėjo sąlygas. Tai – retai pasitaikančios
ribinės apkrovos. Reikia įvertinti ekstremaliai padidėjusį vėjo greitį iki 1,4 Vref.
Prie jo reikia pridėti ekstremaliai didelį
vėjo gūsį, pvz., 3 sekundžių trukmės
vėjo greičio padidėjimą iki 35 m/s, kartu
numatant iki 10 sekundžių trukmės vėjo
krypties iki 30° pokytį. Jei kartu įvyksta ir
greičio padidėjimas ir krypties pokytis,
toks ekstremalusis gūsis dar vadinamas
koherentiniu gūsiu.

– projektinė galia Pdesign;

turi turėti galimybę vėjo elektrinę laikinai
išjungti. Pagal darbo saugą elektromonteriams prieš darbą būtina linijos laidus
užtrumpinti ir įžeminti. Kompiuteriniai
ryšiai taip sparčiai tobulėja ir darosi
visiems prieinami, todėl ateityje visas
mažąsias prie elektros tinklo prijungtas
elektrines tinklų dispečeriai galės išjungti
kompiuteriais. Jei mažoji vėjo elektrinė
turi nuotolinį savo kompiuterio valdymą,
pvz., iš savininko kabineto, tai ją prijungti
prie dispečerio kompiuterio nėra sunku,
pvz., internetu. Antras, labai svarbus reikalavimas, yra parduotos elektros energijos apskaita. Kiekviena vėjo elektrinė
turi turėti savo generuojamos ir tiekiamos į tinklą elektros energijos komercinį
skaitiklį, įrengtą taip pat, kaip perkamos
elektros energijos skaitikliai, pvz., naudojami buityje ar pramonėje. Skaitiklio
parodymai elektros tinklams gali būti
perduodami paštu arba telefonu, arba,
tai būtų privalumas, internetu ir nuolat.
Neleistina per tą patį skaitiklį elektrą iš
tinklo ir pirkti, ir parduoti, nes tokios komercinės veiklos neįmanoma patikrinti
ne tik už praėjusį mėnesi, bet ir už visus
praėjusius metus, todėl būtina turėti
du – pirkimo ir pardavimo – skaitiklius.
Labai gerai, jei pardavimo skaitiklis turi
kompiuterinį ryšį su skirstomojo tinklo
kompiuteriu, kuris seka vėjo elektrinės
darbą ir generuojamos elektros kiekį.

– projektinis sukimosi greitis ndesign;
– projektinis veleno sukimo momentas Qdesign;
– didžiausias sukimosi greitis nmax.
Toliau reikia užsiduoti ar (tai būtų tiksliau) išmatuoti tos vietovės arba tokių
vietovių klasės vėjo parametrus. Projektavimui palengvinti visi mažųjų elektrinių projektai yra suskirstyti į stiprumo
klases (1 lentelė).

Kitos aplinkos sąlygos, kurias gamintojui reikia įvertinti ar tik paminėti yra:
aplinkos temperatūra, drėgmė, oro tankis, saulės spinduliuotė, lietus, kruša,
sniegas, apledėjimas, chemiškai aktyvios medžiagos, mechaniškai aktyvios
dalelės, žaibavimas, žemės drebėjimai
ir jūrinė korozija.

Toliau reikia pasirinkti vėjo savybių įvertinimo metodą. Taikomi du meteorologinių
sąlygų pasikartojimo intervalai: sąlygos
pasikartojančios per 1 metų periodą ir
sąlygos, galinčios pasikartoti tik per 50
metų periodą. Vėjo elektrinių projektuose taikomas pastarasis periodas. Vėjo
savybes dar nuo propelerinės aviacijos
laikų yra įprasta vertinti orui suteikiant
spyruokliavimo arba tamprumo savybę.
Aerotamprieji metodai taikomi didžiųjų
vėjo elektrinių projektuose, skaičiuojant
vėjo apkrovas ir parenkant menčių profilius bei stiprius. Šiuos metodus taip pat
galima taikyti ir mažųjų vėjo elektrinių
projektavime. Tyrimais nustatytas ir
LST EN 61400-2 standarte [1] yra pateiktas
supaprastintųjų lygčių taikymo metodas,
kuris leidžia vėjo elektrines projektuoti
plačiam specialistų ratui.

Jei paminėta, kad vėjo elektrinė dirbs
įprastinėmis sąlygomis, tai reiškia, kad
aplinkos temperatūra yra nuo –10°C iki
+40°C, santykinė drėgmė iki 95 proc.,
atmosferos sudėtis, atitinkanti krašto
gilumos neužterštą atmosferą, saulės
apšvieta ne daugiau kaip 1 000 W/m2,
o oro tankis daugiau kaip 1,225 kg/m3.
Žiemos šalčiai laikomi ekstremaliomis
sąlygomis, todėl jas turi papildomai nurodyti elektrinės konstruktorius. Apledėjimas yra rimta problema. Rekomenduojama numatyti mažiausiai 30 mm ledo
sluoksnį ir skaičiuoti padidėjusių plotų
pasipriešinimą pučiant 3Vave vėjo greičiui. Taip pat reikia įvertinti ir atotampų
apledėjimus.

Vėjo savybes supaprastintose lygtyse
išreiškia 10 min trunkantis vėjo greitis
vėjaračio stebulės aukštyje Vhub. Kadangi vėjo elektrinė dar turi dirbti pučiant
25 m/s vėjui ir nesugesti, paprastai priimama, kad Vhub = 25 m/s. Yra reklamuojamų elektrinių, kurios išsijungia prie dar
didesnių, pvz., tik prie 32 m/s greičio.
Be įprastinio vėjo greičio, projektuose
reikia įvertinti ir įprastinę turbulenciją.
Tai - vėjo gūsiai, paprastai iki 10 minučių
trukmės, kurie padidina ar kiek sumažina
vėjo greitį. Be to, gūsis dar gali laikinai
keisti vėjo kryptį. Projektuose elektrinės
stiprį reikia tikrinti pagal ekstremalias

Patartina vėjo elektrinės eksploataciją ir
techninę priežiūrą pavesti specialiai serviso tarnybai, o pačią elektrinę apdrausti
draudimo bendrovėje. Kitaip atsarginėmis
dalimis ir tepalais teks rūpintis pačiam
savininkui, o avarijų ir gedimo nuostolių
jam niekas nekompensuos.

Mažųjų vėjo elektrinių
projektui keliami
mechaniniai reikalavimai
Projektavimas prasideda nuo vėjo elektrinės tipo pasirinkimo ir pagrindinių parametrų parinkimo arba nustatymo:

Mažųjų vėjo elektrinių
projektui keliami
elektriniai reikalavimai
Vėjo elektrinei, kuri yra prijungta prie
bendrojo naudojimo elektros tinklo,
prijungimo taške turi būti sudarytos
įprastinės darbo sąlygos. Įtampa nuo
vardinės vertės turi skirtis ne daugiau
kaip ±10 proc.; dažnis ne daugiau kaip
±2 proc.; įtampos nesimetrija neturi viršyti

1 lentelė. Pagrindiniai mažųjų vėjo turbinų klasių parametrai
Mažųjų vėjo elektrinių klasės

I

II

III

IV

Vref

(m/s)

50

42,5

37,5

30

Vave

(m/s)

10

8,5

7,5

6

(-)
(-)

0,18

0,18

0,18

0,18

2

2

2

2

I15
a

1 lentelėje pateikti dydžiai yra:
Vref – 10 min vidutinis vėjo atskaitos greitis. Tai – pagrindinis vėjo greitį nurodantis parametras. Mažosios
vėjo turbinos klasės su atskaitos vėjo greičiu Vref turbina
yra suprojektuota atlaikyti klimatą, kurio ribinis 10 min
intervalo vidutinis vėjo greitis su 50 metų pasikartojimo
periodu vėjo turbinos stebulės aukštyje yra mažesnis arba

lygus Vref atskaitos greičiui. Stačiosios ašies vėjo elektrinės
konstrukcijose vėjaračio stebulės aukštis pakeičiamas
burės vidurinio taško aukščiu.
Vave – vidutinis metinis vėjo greitis stebulės aukštyje. Tai
- labai svarbus vėjo turbinos klasės parametras. 1,4 Vave yra
vadinamas projektiniu vėjo greičiu Vdesign, 2,5 Vave greitis

S (labai stipri)

Šios klasės parametrus
tiksliai nurodo konstruktorius

apriboja įprastinio darbo sritį, o 3 Vave dar yra vadinamas
elektrinės priverstinio išjungimo greičiu Vout.
I15 – bedimensė charakteristinė vėjo turbulencijos intensyvumo vertė, esant 15 m/s,
a – bedimensis vėjo polinkio parametras, naudojamas
skaičiuojant menčių stiprį.
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2 proc.; automatinio kartotinio įjungimo
pirmojo įjungimo ciklo trukmė – nuo 0,2 s
iki 5,0 s, antrojo įjungimo ciklo trukmė –
nuo 10 s iki 90 s; prastovos dėl elektros
tinklo nutraukimų turi atsitikti nedaugiau kaip 20 kartų per metus, tačiau 24
valandų prastova dėl tinklų gedimų turi
būti laikoma įprastine sąlyga.
Ekstremaliosios elektrinės sąlygos elektrinės projekte taip pat turi būti išnagrinėtos. Tai įtampos nuokrypiai iki ±20 proc.;
dažnio nuokrypiai iki ±10 proc.; įtampos
nesimetrija iki 15 proc.; 1 savaitės trukmės
prastova turi būti laikoma ekstremaliąja
sąlyga. Savarankiškai veikiančios vėjo
elektrinės, kurios krauna akumuliatorių
baterijas, turi galėti dirbti plačiame įtampų intervale nuo -15 proc. iki +30 proc.
vardinės įtampos (pvz., 12 V, 24 V, 36 V
ir t.t.) arba 5 proc. viršijant apatinį ir viršutinį įkrovimo valdiklio nuostačius. Prie
vietinio elektros tinklo, kuris neprijungtas prie didelio elektros tinklo, prijungtų
turbinų laukia netikėtai dideli įtampos ir
dažnio kitimai. Turbinos elektrinė sistema turi galėti veikti esant įtampų nuokrypiams iki ±15 proc., o darbo dažnio
pokyčiams iki ±5 Hz.

Mažųjų vėjo elektrinių
sertiﬁkavimas
Mažoji vėjo elektrinė yra sudėtingas techninis gaminys. Visi pramonės gaminami
gaminiai turi būti sertifikuoti. Sertifikatas
– tai sertifikavimo teisę turinčių laboratorijų patikros aktas, garantuojantis, kad
šis vėjo elektrinės tipas yra saugus ir atitinka gaminio pase nurodytus parametrus. Labai panaši tvarka yra taikoma ir
automobiliams. Kiekvienas automobilis
– pramoninis gaminys, turintis savo dokumentą, kuriame yra nurodytas gaminio tipas, tam tikri parametrai, gamybos
metai ir galia.
Vėjo elektrinės sertifikate yra nurodomi
bendrieji duomenys: gamintojo ir gaminio
pavadinimai, vėjo elektrinės tipas (gulsčiosios ar stačiosios ašies), sparnų tipas,
menčių ar burių skaičius, valdymo tipas:
valdomas menčių pokrypis, viršgreičio
slopinimo mechanizmo tipas, pasyvaus
ar priverstinio sukimosi greičio netekimo valdymo tipas, darbo pradinis Vin ir
priverstinio stabdymo Vout vėjo greičiai,
didžiausią galią atitinkantis darbinis vėjo
greitis Vref. Toliau turi būti nurodyti gabaritai: veleno ašies (burių centro) aukštis
virš žemės, vėjaračio skersmuo, menčių
gabaritai, rekomenduojamo pamato matmenys, atotampų (jei reikia) duomenys.
Prie bendrųjų duomenų priskiriami generatoriaus tipas, vardinė galia, keitiklio
(jei yra) tipas, galia.

5 pav. Tipinė stiklo pluošto kompozito nuovargio S-N diagrama
Kai kurios kaimuose dažnai statomos
vėjo elektrinės yra galingesnės negu
30 kW, pvz., 100 kW ir 250 kW galios
elektrinės. Tačiau jų prijungimui prie
10 kV tinklų jau reikalingas aukštinantysis transformatorius. Tokių elektrinių
bendruosiuose duomenyse turi būti taip
pat nurodomas transformatoriaus tipas
ir vardinė galia. Be statybinio projekto
tokioms elektrinėms dar reikia perskaičiuoti elektros tinklo darbą ir parinkti
tai vietai tinkančias apsaugas ir elektros
apskaitas.
Tyrimų organizacijai arba įgaliotajai laboratorijai pateikiamas tipinis vėjo elektrinės gaminys. Jei vėjo elektrinė siūloma
pirkėjui su skirtingo aukščio bokštais,
pateikiamas tas variantas, kurį patikrinus, bus galima teigti, kad kiti variantai
bus garantuotai stiprūs. Dažniausiai tikrinamas aukščiausiojo bokšto variantas. Sertifikavimo laboratorija pasistato
vėjo elektrinę ir kelis mėnesius, pučiant
skirtingiems vėjams, tiria gaminio savybes, skaičiavimais rastų konstrukcijos
elementų stiprius ir tikrovėje susidarančias apkrovas. Jei gaminys atitinka vėjo
elektrinės gamintojo nurodytas savybes,
išduodamas sertifikatas. Jei elektrinėje
reikia ką nors tobulinti ar keisti, sertifikavimo procedūra kartojama.

Mechaninio skaičiavimo
pavyzdys
Paimkime, pvz., menties įtvirtinimo mazgo, dažnai vadinamo menties šaknimi
skaičiavimus. Plunksnos pavidalo mentis
yra įtvirtinama į stebulę, kuris savo ruožtu yra veleno priekinė dalis. Dažniausiai
menties šakniai suteikiamas kregždės
uodegos pavidalas, kuris patalpinamas

į gilyn platėjančią įdubą. Menties šaknis
turi atlaikyti:
– išcentrinę menties jėgą, vėjaračiui
sukantis tiek didžiausiais leistinaisiais,
tiek viršgreičio sūkiais;
– vėjo stūmimo jėgą, kuri lenkia
mentę atgal ir kuri proporcinga mentės plotui;
– traukos jėgą, kuri yra nukreipta
pirmyn ir kuri susidaro judančio oro
sluoksniams aptekant mentės priešvėjinę ir pavėjinę puses skirtingais greičiais.
Tai ta pati jėga, kuri leidžia lėktuvams
nenukristi, o buriniams laivams plaukti
beveik prieš vėją beidevindu.
Papildomai mentis turi atlaikyti ekstremalius gūsius, jų tarpe ypač klastingus
koherentinius gūsius, kai vėjas ne tik staigiai sustiprėja, bet dar tam tikru kampu
pasisuka. Menties stipris skaičiuojamas
pagal išcentrine kryptimi išilgai menties
veikiančią jėgą bei dar tikrinamas atsparumas dviems lenkimo momentams.
Vienas lenkimo momentas veikia menties nulaužimo atgal kryptimi (x ašis),
kitas lenkimo momentas lenkia mentę
sukimosi judesio perdavimo kryptimi
(y ašis). Didžiausi lenkimo momentai
susidaro, kai didžiausia galia dirbančią
vėjo elektrinę reikia sustabdyti, pvz.,
dėl trumpo jungimo generatoriaus ar
apkrovų maitinimo grandinėje. Tada
dar prisideda veleną stabdančių poveikis ir mentis yra papildomai lenkiama.
Radus reikalingą stiprį, tenka parinkti
atitinkamą stiprį turinčias medžiagas.
Dažniausiai pasirenkamos stiklo pluošto
kompozitinės medžiagos, kurios turi labai patrauklų stiprio, sunkio ir gamybos
kainos santykį.

11

12

Paviršiaus tipas

Laipsnio rodiklis n

Vandens paviršius

0,01

Visiškai atvira vietovė su lygiu paviršiumi, pvz., keliai, aerodromai, ganyklos ir t. t.

0,077

Atvira, retomis kalvomis apsupta žemės ūkio vietovė, be tvorų ir medžių, su retai pasitaikančiais pastatais

0,12

Tarp laukų įsiterpusi kaimo vietovė su namais ir sodais, užimanti maždaug 0,125 km2

0,145

Tarp laukų įsiterpusi kaimo vietovė su namais ir sodais, užimanti maždaug 0,25 km2

0,16

Tarp laukų įsiterpusi kaimo vietovė su namais ir sodais, užimanti maždaug 1 km2

0,2

Kaimo gyvenvietė, nedideli miesteliai, sodai ir miškai

0,28

2 lentelė. Žemės paviršiaus šiurkštumo charakteristika ir laipsnio rodiklis n
Vėjo elektrinėms nepakanka statinio
skaičiavimo, kai parenkamas medžiagos
santykinis stipris ir kritinės vietos skerspjūvio plotas. Kompozitų atveju dar reikia
parinkti pluošto kryptį, atskirų sluoksnių
išsidėstymą ir susikryžiavimą. Kadangi
mentis nuolat lankstosi, jos medžiaga
patiria nuovargį, tai yra joje susidaro vis
didėjančių ir gilėjančių mikroplyšių bei
įtrūkimų visuma. Veleno skerspjūviui
ties pirmuoju guoliu taip pat būtinas
nuovargio skaičiavimas.
Pasirinkus stiklo pluoštą, mentę veikiančių įtempių ir medžiagos stiprio santykį
reikia paimti apie 0,3. Tada, kaip matome
iš S-N diagramos (5 pav.) lankstymų skaičius tampa neribotas. Parinkus didesnius
medžiagos išnaudojimo santykius laikas
nuo laiko nulūžusias ar tik pavargusias
mentis, pvz., po 105 sūkių, reikės keisti
naujomis. Aviacijoje variklių turbinų mentis aviomechanikai taip pat keičia.

Elektros tinklo su vėjo
elektrinėmis režimo
elektrinis skaičiavimas
Apibendrinus vėjo elektrinių statybos ir
prijungimo prie elektros tinklo projektus, galima padaryti labai svarbią mažosioms vėjo elektrinėms išvadą. Jei prie
elektros tinklo jungiama vienintelė vėjo
elektrinė, kurios galia neviršija 30 kW,
jokio specialaus elektros tinklo režimo
elektrinio skaičiavimo daryti nereikia.
Rasta, kad elektros tinkle susidarantys
įtampos pokyčiai telpa į leistinųjų ribų
intervalą.
Statant antrą, trečią ar daugiau elektrinių, padėtis keičiasi, nes elektrinės (nors
ir yra, pvz., skirtingų savininkų nuosavybė) sudaro elektrinių darinį, kurį įprasta
vadinti vėjo elektrinių parku. Parke vėjo
elektrinės elgiasi kaip kareiviai, visos kartu ilsisi, kai vėjas silpnas, arba nepučia,
o kai vėjas pučia - visos kartu generuoja
elektrą, nes vėjas visoms pučia vienodai.
Vėjo parkų atveju elektros tinkle įtampos
lygius visada būtina perskaičiuoti ir pa-

tikrinti, ar jie neviršija leistinųjų ribų. Jei
nuo per daug didelės įtampos sudegs
viso miestelio televizoriai, kas norės juos
visus atpirkti?
Jei pavienės vėjo elektrinės galia siekia
100 kW ir daugiau, būtina daryti elektros tinklo režimo patikrinimo elektrinį
skaičiavimą. Labai svarbu įrodyti, kad
elektros pertekliaus toje linijoje nebus,
o visa vėjo elektrinės pagaminta elektra
bus suvartota vietiniame tinkle. Antras
svarbus tikrinimas yra įtampos padidėjimo tikrinimas - visoms elektrinėms
generuojant maksimaliai didžiausias
galias, o gyventojams poilsiaujant, pvz.,
labai vėjuotą naktį,.
Planuojat statyti 100 kW ir galingesnes
vėjo elektrines dar daromi reaktyviosios galios balansavimo, aukštesniųjų
harmonikų filtravimo, nesimetrijos slopinimo ir vėjo gūsių sukeliamo greito
įtampos siūbavimo, vadinamo mirgėjimu, aštrumo skaičiavimai. Mirgėjimo
terminas išreiškia elektrinės apšvietos
lempučių šviesio kaitą, kuri sukelia žiūrinčiųjų akyse mirgėjimus. Ypač pavojingi mirgėjimai mokiniams ir kitiems
smulkius darbus dirbantiems, taip pat
įtemptai prie elektrinės apšvietos žiūrintiems žmonėms.
Mažųjų vėjo elektrinių atsiperkamumo skaičiavimas
Pasirenkant vėjo elektrinės modelį, galią
ir statymo vietovę, reikia atlikti generuojamos galios ir pagaminamos per
metus elektros energijos skaičiavimus.
Vėjo greitį paprastai skelbia meteorologai, matuodami jį standartiniame 10 m
aukštyje. Jei vėjo elektrinė aukštesnė,
tikrąjį greitį vėjaračio stebulės aukštyje
galima apskaičiuoti:

(1)
čia: V – vėjo greitis (m/s) išmatuotas aukštyje h (m);
Vhub – vėjo greitis (m/s) vėjaračio stebules aukštyje
hhub (m);

n – laipsnio rodiklis, įvertinantis vietovės šiurkštumo laipsnį. Laikoma, laipsnio rodiklis n vidutiniškai yra
lygus 0,2.

Žinant vietovės šiurkštumą tiksliau, galima panaudoti 2 lentelės duomenis.
Kuo šiurkštesnis paviršius, tuo didesnis
vėjo greičių prie žemės ir vėjo elektrinės
aukštyje skirtumas.
Planuojant didžiųjų vėjo parkų laukiamus generuojamos elektros energijos
kiekius, vėjo greičiai matuojami bent
dvejus metus darbo aukštyje. Planuojant statyti mažąją vėjo elektrinę taip
pat patartina atlikti nors vienerių metų
trukmės stebėjimus, matuojant ir užsirašant vėjo greičius. Internete yra nemokamai prieinamų skaičiavimo programų,
kuriose įvedus vietovės charakteristiką
ir vidutinį per visus metus pučiančio
vėjo greitį, galima apytikriai apskaičiuoti
laukiamus generuoti elektros energijos
kiekius. Kaip skaičiuoti vėjo greičius, taikant tikimybinius skirstinius, parodyta
[3]. Vėjo greičiai ir jų trukmės kiekvienoje vietovėje skiriasi. Tai labai priklauso nuo reljefo, jūros artumo, kliūčių iš
vakarų pusės ir kitų vietinių ypatybių,
todėl visi vidurkiais besiremiantys skaičiavimai yra pakankamai netikslūs, o tik
orientaciniai.
6 pav. 100 kW vėjo elektrinės
generuojamos galios kreivės pavyzdys
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Vėjo
greitis

Tikėtina trukmė

Vi [m/s]

Ti [h/m]
266
509
706
845
919
931
888
805
696
576
458
350
258
183
125
83
53
32
19
11
6
3
2
1
0
557270

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Viso:

Galia iš gamintojo Elektros energijos kiekis
galios kreivės prie ρ=
1,225 kg/m3 oro tankio
P [kW]
W [kWh/m]
0,0
0
0,0
0
1,8
1271
4,6
3887
7,0
6433
10,0
9310
18,0
15984
40,0
32200
50,0
34800
60,0
34560
70,0
32060
85,0
29750
97,0
25026
103
18849
103
12875
103
8549
103
5459
103
3296
103
1957
103
1133
103
618
103
309
103
206
103
103
103
0

3 lentelė. Per metus pagaminamos elektros energijos skaičiavimo pavyzdys

Galima gana nesunkiai patikslinti generuojamos per metus elektros energijos
skaičiavimus. Tam tikslui visi vėjo greičiai suskirstomi, pvz., į 1 m/s laiptelius.
Gauname 25 laiptelius. Parodytame pavyzdyje vėjo greičiai paimti iš [3]. Vėjo
elektrinės pagamintos elektros energijos
kiekis skaičiuojamas pagal 2 formulę:
(2)
čia: Ti – tam tikro greičio vėjo trukmė per metus valandomis;
Pi –vėjo elektrinės generuojamoji galia iš elektrinės
galios kreivės, pučiant i-ojo laiptelio vėjui (6 pav.).

Vėjo elektrinės generuojamos galios prie
skirtingų vėjo greičių kreivė pateikiama
vėjo elektrinės techniniame aprašyme
arba net gaminio pase. 6 paveiksle pateiktas 50 m aukščio 100 kW galios vėjo
elektrinės su gulsčiąja ašimi ir 3 mentėmis galios charakteristika.
Skaičiavimo rezultatai pateikti 3 lentelėje.
Matome, kad per metus galima tikėtis
sugeneruoti 278542 kWh energijos ir

uždirbti 83,56 tūkst. Lt, skaičiuojant po
0,3 Lt už kWh.
Jei investicijos į vėjo elektrinę atsiperka
per priimtiną laikotarpį, tai jos statyba
pasiteisins. Jei atsiperkamumas viršija
10 metų, būtina dar numatyti kapitalinių remontų ir atsarginių įrenginių bei
dalių išlaidas.
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Lietuvos standartas, 2006.
2. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės
/Aktuali redakcija/.
3. Deveikis T., Nevardauskas E., Wind power station generated power amount and
incremental paybacks estimation. ECT
2006: proceedings of the 1rd International Conference on Electrical and Control
Technologies, 4-5 May 2006, Kaunas.
2006, ISSN 1822-5934, p. 31-36.
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Ar verta įsirengti mažos
galios vėjo elektrinę?

Dr. Augustas Petras Mažeikis

UAB „Elgama-Elektronika“ technikos direktorius

Pastarąjį dešimtmetį daugelio šalių peizažas sparčiai keičiasi – kyla ištisi vėjo
jėgainių parkai, namų stogai padengiami
saulės baterijomis, didėja geoterminių
elektrinių ir mažų hidroelektrinių skaičius. Europos Parlamento direktyva
2009/72/EB numato spartų išmaniųjų
tinklų (angl. Smart Grid) vystymą Europos Sąjungoje, kuriuose derinamos
elektros tinklo ir informacinių tinklų
technologijos. Modernizavus elektros
tiekimo tinklo infrastruktūrą ir pritaikius
informacinių tinklų galimybes galima
ne tik patikimai aprūpinti vartotojus
energija, bet ir bet kurio vartotojo pagamintą energiją perduoti į elektros tinklą.
Išmaniųjų tinklų ir modernių energijos
apskaitos sistemų (angl. Smart Mete-

ring) diegimas leis iki 2020 m. 20 proc.
sumažinti šiltnamio efektą skatinančių
CO2 dujų išmetimą, 20 proc. padidinti
iš atsinaujinančių šaltinių gaminamos
elektros energijos dalį, 20 proc. sumažinti energijos vartojimą, ją efektyviau
panaudojant.

Lietuvoje galiojančios elektros energijos
tiekimo taisyklės neleidžia mažos galios
elektrinių gaminamą energiją perduoti į
skirstomuosius tinklus, todėl įsirengiant
vėjo jėgainę būtina įvertinti, kokia jos
galia konkrečiam vartotojui yra optimali.
Didesnės galios jėgainė be to, kad yra
brangesnė, reikalauja daugiau lėšų energijos pertekliaus kaupimo įrenginiams
pvz., akumuliatoriams, vandens šildytuvams ir pan., per mažos galios jėgainės
įtaka energijos vartojimui iš skirstomųjų
tinklų gali būti nežymi.

Lietuvoje saulėtų dienų nedaug, todėl
kaip alternatyvios energijos šaltiniai
sparčiau plinta vėjo jėgainės. Be daugiausia pajūryje įrengtų šimtų kilovatų
galios vėjo jėgainių jau galime pamatyti
ir kelių kilovatų galios vėjo elektrinių,
įrengtų prie kaimo sodybų ir priemiesčių
individualių namų. Šio straipsnio tikslas
- parodyti mažos galios vėjo jėgainės,
įrengtos prie individualaus gyvenamojo
namo, galimybes.

Alternatyvaus energijos šaltinio optimalią galią nesunku įvertinti, jeigu namo ar
sodybos elektros energijos apskaitai naudojamas elektroninis skaitiklis, registruojantis galios profilius. 1 ir 2 pav. pateikti

1 lentelė
Suvartota energija

Galia < 0,5 kW

Galia < 1,0 kW

Iš viso

kWh

%

kWh

%

kWh

%

Per parą darbo dienomis

4,47

39

7,8

68

11,43

100

Per parą poilsio dienomis

4,33

27

8,79

55

16,04

100

Per 222 darbo dienas

992

Per 143 poilsio dienas

619

33

1732
1257

62

2537
2294

100
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individualaus namo, kuriame gyvena 5
gyventojai vidutinės vartojamos galios
(integravimo periodas 15 min) grafikai
atitinkamai darbo ir poilsio dienomis.

Vieno kilovato vardinės galios vėjo elektrinę, kurią sudaro vėjo jėgainė (3 pav.),
invertorius, akumuliatorių baterijos ir
valdiklis, pavyko įsirengti už 4000 litų.
Beveik pusę visų įrenginių kainos tenka
akumuliatoriams. Pasirinktos vėjo jėgainės
generuojamos galios priklausomybė nuo
vėjo greičio pateikta 4 pav. Nuo 2009 m.
kovo iki lapkričio mėnesio vidutinis vėjo
greitis 9 metrų aukštyje Maišiagalos apylinkėse (Vilniaus raj.) buvo 1,8 m/s. Vėjo
greičio matavimo rezultatai atsitiktinai
parinktomis kovo – liepos mėnesio dienomis parodyti 5 pav.

Išmanieji tinklai
Vėjo energija

Apkrovos
valdymas

Sumanūs buitiniai
prietaisai

Automatinis
apšvietimas

Saulės energija

Išmani mikroklimato
kontrolė
Dujų ir vandens
skaitiklis

Išmanusis
skaitiklis

WLAN/HAN Gateway

Elektromobilis

Išmanusis namas

1 pav. Darbo dienos galios grafikas

2,5

2

Vidutinė galia, kW

Iš šių grafikų matyti, kad didesnę paros dalį vartojama vidutinė 15 minučių
galia darbo dieną neviršija 0,5 kW, poilsio dieną - 1 kW. Iš 1 lentelėje pateiktų
duomenų matyti, kad darbo dienomis
39 proc. elektros energijos gali tiekti
generatorius, kurio vidutinė galia vos
0,5 kW, o 1 kW galios generatorius gali
patiekti net 68 proc. energijos. Poilsio
dienoms šie skaičiai atitinkamai - 27 ir
55 procentai. Kadangi metuose yra vidutiniškai 222 darbo dienos ir 143 poilsio
dienos, nesunku suskaičiuoti, kad 0,5 kW
alternatyvios energijos generatorius per
metus gali patiekti 1611 kWh (33 proc.), o
1 kW generatorius – 2989 kWh (62 proc.)
elektros energijos. Imant dabartinę elektros energijos kainą, metų įmokos skirstomiesiems tinklams galėtų sumažėti
atitinkamai 725 arba 1345 litais.

15
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1

0,5

0
00:00

04:00
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12:00

16:00

20:00

Paros laikas, val

Teknos yra vienas didžiausių pramoninių ir plataus vartojimo architektūrinių dažų gamintojas ir tiekėjas Šiaurės Europoje.
UAB “Klinkmann Lit” siūlo platų kokybiškų Teknos dangų ir dažų asortimentą energetikos pramonei. Antikoroziniai dažai ir
dangos metalo konstrukcijoms, rezervuarams, vamzdynams. Liejamos dangos betoninėms grindims. Specialios dangos
atsparios cheminiams, mechaniniams ir temperatūriniams poveikiams. Milteliniai dažai skydų, elektros spintų, pastočių ir
panašios produkcijos gamintojams.

www.klinkmann.lt

16

2,5

Vidutinė galia, kW

2

1,5

1

0,5

0
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

Paros laikas, val

3 pav.

2 pav. Poilsio dienos galios grafikas
4 pav. Galios priklausomybė nuo vėjo greičio

Vėjo elektrinės įrengimo ir beveik vienerių
metų eksploatavimo patirtis parodė:

2,5

 reali jėgainės generuota vidutinė
galia 2009 metų kovo – lapkričio
mėnesį buvo 0,2 kW (20 proc. vardinės galios);

 ilgesnio vėjuoto laikotarpio metu
jėgainę tenka stabdyti šuntuojant
generatorių, nes nėra kur dėti energijos pertekliaus;
 esant dabartinėms elektros energijos kainoms išlaidos vėjo elektrinei
atsipirks per 5 – 6 metus.
Mažos galios vėjo elektrinės įrengimo ir
jos eksploatavimo išlaidos ženkliai sumažėtų, jeigu nereikėtų energijos kaupti
akumuliatorių baterijoje, o tam reikėtų
turėti galimybę energijos perteklių atiduoti į skirstomąjį elektros tinklą.
Iš pateiktų elektros energijos vartojimo
individualiame name ir jos generavimo
mažos galios vėjo elektrinėje pavyzdžių
aišku, kad mažosios elektrinės gali buitiniams vartotojams patiekti žymią dalį
elektros energijos ir tuo prisidėti prie
Europos parlamento direktyvos 2009/72/
EB įgyvendinimo. Tam, kad elektros
energijos vartotojui būtų lengviau apsispręsti ar likti tik vartotoju, ar dalyvauti ir
elektros energijos gamyboje turėtų būti
aišku, ar valstybė skatins ar, priešingai,
stabdys apmokestindama tiek saviems
poreikiams, tiek perdavimui į skirstomąjį
tinklą gaminamą energiją.

Generuojama galia, W
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Vėjo greitis, m/s

5 pav. Vidutinis vėjo greitis 9 m aukštyje
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Vėjo greitis, m/s

 vidutinę galią galima padidinti iki
0,3 kW ir daugiau padvigubinus
akumuliatorių talpumą ir vėjo jėgainę iškėlus į rekomenduojamą 16
metrų aukštį;
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Profesionalūs ir efektyvūs
apšvietimo sprendimai su RADIUM
Ralux Ready lempos, nes jos įsijungia
akimirksniu ir per itin trumpą laiką pasiekia maksimalų šviesos srautą. Be to,
jos nebijo dažno junginėjimo. Ralux
Ready – idealus sprendimas laiptinėse,
koridoriuose ir kitose patalpose, kur naudojami šviestuvai su judesio davikliais ar
kitomis apšvietimo valdymo sistemomis.
Šios lempos gaminamos 10W, 14W arba
18W galingumo su populiariaisiais E14
ir E27 cokoliais. Bene didžiausi šios lempos privalumai –ilgas tarnavimo laikas –
20 tūkst. valandų, patikimas užsidegimas
net prie -30°C temepratūros. Retai kuri
lempa gali veikti prie tokių ekstremalių
sąlygų, todėl Ralux Ready lempa tampa
nepakeičiamu pagalbininku.
Augantis elektros energijos suvartojimas,
Ignalinos atominės elektrinės uždarymas,
kylanti elektros energijos kaina paskatino
vartotojus labiau domėtis energiją taupančiais gaminiais. Taupymas šiandien
aktualus ne tik vartotojui buityje, bet ir
apšvietimo gaminių vartotojui- profesionalui. Vokiečių apšvietimo technikos
gamintojas RADIUM siūlo ne tik efektyvius produktus, mažinančius elektros
energijos suvartojimą, bet ir profesionalius sprendimus, prisidedančius prie
vartotojų išlaidų elektrai mažinimo.
Įsitikinimas, kad visos kompaktinės
energiją taupančios lemputės yra gremėzdiškų formų ir lėtai įsidegančios yra
jau pasenęs ir neatitinkantis tikrovės.
Šiuolaikiškos profesionalios RADIUM
kompaktinės energiją taupančios lemputės savo išmatavimais ir formomis
praktiškai atitinka kaitrinių lempučių
gabaritus. Jos taip pat užsidega akimirksniu (Ralux MiniQuick, Ralux Quick, Ralux Quickmatic, Ralux Ready)
ir per trumpą laiką pasiekią maksimalų
šviesos srautą. Kompaktinės energiją
taupančios lempos leidžia sumažinti
iki 80 proc. elektros energijos sąnaudų (lyginant su kaitrinėmis lempomis),
o tarnauja 15 tūkst. valandų arba net

20 tūkst. valandų (Ralux Ready, Ralux
DIM DeLuxe, Ralux Quickmatic).
Dar vienas itin svarbus faktas, kuris lemia visų lempų tarnavimo laiką – dažnas
įjungimas/išjungimas, nes praktiškai visų
lempų tarnavimo laikas smarkiai sumažėja
dėl dažno jų junginėjimo. Pigios, energiją taupančios lempos gali atlaikyti kelis
tūkstančius įjungimo/išjungimo ciklų. Profesionalios linijos RADIUM kompaktinės
energiją taupančios lempos yra atsparios
dažnam junginėjimui ir gali atlaikyti iki
500 000 tokių ciklų (Ralux Miniquick,
Ralux Quick, Ralux DIM DeLuxe, Ralux Ready). Tai reiškia, kad šios lempos
taupys jūsų pinigus ir patikimai švies,
nors ir dažnai jas įjungsite ar išjungsite.
RADIUM profesionalios linijos energiją
taupančios lempos atsipirks jums jau
po pirmų jų naudojimo metų.
Energijos taupymas su kompaktinėmis
lempomis gali būti dar efektyvesnis, jei
naudosite inovatyvius RADIUM produktus kartu su judesio ar šviesos davikliais.
Tada lempos veiks tik tada, kai jums bus
reikalinga šviesa ir išsijungs, kai patalpoje nebus žmonių arba bus pakankamas
kiekis natūralios šviesos. Sistemose su
judesio davikliais idealiai tinka RADIUM

Dienos metu paliktas įjungtas lauko ar
sodo šviestuvas sunaudos nemažai elektros energijos, net jei jame naudosite
taupančią lempą. Tam, kad išvengtumėte
bereikalingų išlaidų, naudokite RADIUM
lempas Ralux Miniquick su įmontuotu
šviesos sensoriumi. Lempa automatiškai įsijungs sutemus ir išsijungs, kai
prašvis. Jums nerekės sukti galvos dėl
šviestuvų įjungimo/išjungimo – už jus
tuo pasirūpins Ralux Quickmatic lempa, kuri taip pat patikimai veiks ir esant
minusinei temperatūrai (iki -30°C) bei
tarnaus 20 tūkst. valandų.
RADIUM kompaktinės energiją taupančios lempos – patikimas sprendimas bet
kokioje situacijoje. Tinkamą produktą iš
siūlomo asortimento ras ne tik vartotojas
buityje, bet ir profesionalas.

Daugiau informacijos jums suteiks RADIUM
produktų platintojas Lietuvoje:
UAB „Literna“
Verkių g. 44, LT-09109 VILNIUS
Tel. 8~5 2300376
Draugystės g. 19, LT-51230 KAUNAS
Tel. 8~37 766162
Šilutės pl. 79, LT-94101 KLAIPĖDA
Tel. 8~46 496908
Architektų g. 1C, LT-78366 ŠIAULIAI
Tel. 8~41 513471
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Energiją taupantys
Siemens sprendimai
A P I E 4 0 P R O C . V I S O S E N E R G I J O S P A S A U LY J E Y R A S U N A U D O J A M A P R A M O N Ë J E .
SISTEMOS, KURIOSE NAUDOJAMI ELEKTROS VARIKLIAI, SUNAUDOJA APIE 70 PROC.
VISOS ENERGIJOS SUNAUDOJAMOS PRAMONËJE. ÐIOSE SISTEMOSE ENERGIJOS
S U TA U P Y M O P O T E N C I A L A S Y R A N U O 3 0 I K I 5 0 P R O C . V I E N A S I Ð S V A R B I A U S I Ø FA K T O R I Ø ,
L E I D Þ I A N È I Ø PA S I E K T I T O K Á S U TA U P Y M À , Y R A N A U D O T I E N E R G I J À TA U PA N È I U S
V A R I K L I U S B E I D A Þ N I O K E I T I K L I U S . I K I Ð I O L P A S A U LY J E E G Z I S T U O J A K E L E T A S
S TA N D A R T Ø , R E G L A M E N T U O J A N È I Ø E N E R G I J À TA U PA N È I Ø V A R I K L I Ø N A U D O J I M À .

Sergejus Gaižauskas
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas

klases (galioja nuo 2008 m.). Efektyvumo
klasės šiame standarte pagrįstos naujais
nuostolių nustatymo metodais.

2009 m. liepos 22 d. Europos Komisija
priėmė Direktyvą 2005/32/EC dėl elektros
variklių gamtosauginio projektavimo, kurią privaloma ratifikuoti visose ES šalyse.
Vienas iš pagrindinių šio teisės akto tikslų
yra sumažinti energijos suvartojimą ir tuo
pačiu CO2 emisiją. Kitas šio dokumento
tikslas - vienu teisės aktu suvienodinti įvairių standartų reikalavimus. Pvz.,
standartas IEC 60034-30 klasifikuoja
elektros variklius į naujas efektyvumo

Nauji matavimo metodai
Naudojant naujus matavimo metodus,
papildomi nuostoliai nebus vertinami
fiksuota procentinė išraiška (su 0,5 proc.),
bet nustatomi atliekant atitinkamus matavimus pagal standartą IEC 60034-21:2007. Dėl to nominalus efektyvumas
sumažėja nuo EFF1 iki IE2 ir nuo EFF2 iki
IE1 – nors nebuvo atliktas nei vienas techninis ar fizikinis pakeitimas varikliuose.

Energijos vartojimas – ekonominis ir ekologinis poveikis

Energijos vartojimas pasaulyje

40 proc.
pramonė
28 proc.
elektros variklių
sistemos
8.4 – 14 proc.
taupymo
potencialas

Pramonė

70 proc.
elektros
variklių
sistemos

Elektros variklių sistemos

30-50 proc.
taupymo
potencialas

Anksčiau: PLL= 0,5 proc. nuo P
Dabar: PLL= Individualūs matavimai.
Kur: PPLL - papildomi nuostoliai priklausomi nuo apkrovos
Trijų variklių efektyvumo reikšmės pagal naują ir seną nuostolių nustatymo
metodiką pavyzdys pavaizduotas 1 lentelėje. Svarbiausi pasikeitimai parodyti
2 lentelėje.
Ką duos Direktyvos 2005/32/EC dėl
elektros variklių gamtosauginio projektavimo priėmimas? Šios direktyvos
įsigaliojimas reiškia, kad dabar mes
turime naudoti efektyvesnius variklius,
kurie šiais laikais, kai elektros energijos
kaina kyla kasmet, ar dar dažniau, gali
sumažinti elektros energijos kaštus.
Direktyva įsigalioja palaipsniui. Nuo
2011 m. birželio 16 d. negalima naudoti
variklių, kurių efektyvumas mažesnis nei
IE2. Nuo 2015 m. sausio 1 d. variklių,
kurių galia nuo 7,5 – 375 kW, efektyvumo klasė turės būti nemažesnė negu
IE3, arba galima bus naudoti variklius,
kurių efektyvumas yra IE2 kartu su dažnio keitikliais. Nuo 2017 m. sausio 1 d.
visi varikliai, kurių galia 0,75-375 kW,
privalės turėti efektyvumo klasę IE3,
arba bus galima naudoti variklius, kurių efektyvumas yra IE2 klasės kartu su
dažnio keitikliais.
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Naujos IE1 – IE3 efektyvumo klasės

Rusija (GOST)

Europa (CEMEP)

Korėja (KEMPO)

Japonija (JIS)
Taivanis (CNS)
Jav, Kanada ir Meksika (NEMA)

Kinija (CCC)
Indija (IS)

Brazilija (ABNT)

Pietų Afrika (SABS)
Australija (AS/NS)
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ir ją galima atsisiųsti iš tinklalapio
www.siemens.com/energysaving.

Aukštas efektyvumas

IE3 Premium efektyvumas

NEMA Premiun EPAct (IE3)
nuo 2010 m. gruodžio mėn.

EFF 1

IE2 Aukštas efektyvumas

EPAct (IE2)
iki 2010 m. gruodžio mėn.

EFF 2

IE1 Standartinis efektyvumas

Žemas efektyvumas

IEC varikliai

NEMA varikliai

Naujos efektyvumo klasės turi naują klasifikaciją: IE1 (Standartinis Efektyvumas), IE2
(Aukštas Efektyvumas), IE3 (Aukščiausias Efektyvumas), kur IE - International Efficiency

100

IE 3
IE 2
IE 1
EFF 1
EFF 2

Efektyvumas

90

80
Klasifikacija pagal CEMEP
70
1,5

3,5

18,5

45

110

250

375

Galia

IE1-IE3 efektyvumas, 4 polių, 50 Hz

Sprendimai energijos taupymui
Šiuo metu įmonė Siemens yra viena iš pirmaujančių pasaulyje. Įmonė gali pasiūlyti
produktus ir kompleksinius sprendimus
energijos taupymo srityje. Tarp jų:
 Pilnas spektras energiją taupančių
variklių, visoms pramonės šakoms
ir pritaikymams, varinio rotoriaus
dėka padedančių sutaupyti iki 40
proc. elektros energijos, lyginant su
standartinių variklių naudojimu.
 Labai platus spektras dažnio keitiklių,
kurie, priklausomai nuo pritaikymo, gali
padėti sutaupyti iki 70 proc. elektros
energijos.
 Dažnio keitikliai su regeneravimo
funkcijomis naudojančiais Efficient
Infeed technologiją, kurios dėka
visa perteklinė stabdymo energija
yra regeneruojama atgal į tinklą.

Naudojant tokius keitiklius, pvz., kranuose, galima sutaupyti iki 50 proc.
energijos.
 Sutaupytos energijos skaičiavimų
programa SinaSave, kurios pagalba
galima apskaičiuoti sutaupytą elektros energiją ir aukštos efektyvumo
klasės variklių bei keitiklių atsipirkimo
laikotarpį. Sutaupymo potencialą ir
investuotų lėšų atsipirkimo laiką galima apskaičiuoti naudojant programą
SinaSave. Ši programa suprojektuota
taip, kad klientas gali pasirinkti variklio valdymą iš elektros tinklo arba
per dažnio keitiklį, priklausomai nuo
konkretaus techninio sprendimo. Programa gali apskaičiuoti ne tik žemos
įtampos dažnio keitiklių, bet ir vidutinės įtampos dažnio keitiklių atsiperkamumą. Programa yra nemokama

 Pilnas paslaugų paketas pavarų
sistemų energijos sunaudojimo
optimizavimui, pavadintas EOS
(angl. Energy Optimization Service),
kurio pagalba galima nustatyti ne
efektyvias pavarų sistemas kliento
gamykloje ir įvykdyti reikalingus
patobulinimus. Ši paslauga apima
tris etapus: preliminarų potencialo
įvertinimą, energetinio efektyvumo
analizę ir techninį įgyvendinimą.
Įvertinant preliminarų potencialą,
investicijų atsiperkamumas turi neviršyti dviejų metų, arba laikotarpio
iki kito planinio gamyklos sustojimo
remontui.
 Energijos Valdymo Sistema - PMS
(angl. Power Management System) su
SIMATIC PCS 7 powerrate ir SIMATIC
WinCC powerrate priedais, blokų bibliotekomis, skirtomis SIMATIC PCS 7 ir
SIMATIC WinCC daugiafunkciniais matavimo prietaisais SENTRON PAC3200
ir SENTRON PAC4200 naudojamos
energijos optimizavimui.
Pagrindinė kliūtis efektyviam energijos
naudojimui, tai - energijos suvartojimo
apskaitos trūkumas. Daugeliu atvejų mes
nežinome, kiek koks įrenginys suvartoja
elektros energijos. Sąskaitose iš elektros
tiekėjų mes matome tik bendrą gamyklos ar kito objekto suvartotą elektros
energijos kiekį. Tik labai detali apskaita
gali mums parodyti vietas su didžiausiu
energijos taupymo potencialu.
Automatiniai jungikliai Sentron 3WL
kartu su daugiafunkciniais matavimo
prietaisais Sentron PAC 3200 ir PAC 4200
bei Simatic powerrate yra rentabilus
sprendimas siekiant padaryti energijos
sunaudojimą skaidriu.
Sentron PAC3100 ir PAC4200 fiksuoja
energijos suvartojimą ir matuoja pagrindines elektrines reikšmes: srovę,
įtampą, galią, dažnį žemos įtampos
elektros tinkluose. Vienintelis rinkoje
ekonominėje klasėje turi diskretinius
įėjimus ir išėjimus bei ryšio sąsają. Paprasto montavimo ir paleidimo dėka
idealiai tinka pramoninės, visuomeninės,

1 lentelė

5,5 kW 4 polių
45 kW 4 polių
110 kW 4 polių

Senas efektyvumo matavimo
metodas (įskaitant fiksuotų
nuostolių procentinį dydį) EN/
IEC 60034-2:1996 50 Hz

Naujas nuostolių nustatymo
metodas pagal standartą
IEC 60034-2-1: 2007 50 Hz

Naujas nuostolių nustatymo
metodas pagal standartą
IEC 60034-2-1: 2007 60 Hz

89,20 %
93,90 %
Neklasifikuojama

88,20 %
93,10 %
94,50 %

89,50 %
93,60 %
95,00 %
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CEMEP
Savanoriška ES sutartis

NEMA EPAct

EuP Direktyva
pagrįsta standartu IEC 60034-30
(EuP Direktyva turi būti priimta;
EuP - Energiją naudojantys
produktai (Energy Using Products)

Aprašymas

Savanoriška sutartis tarp
ES Komisijos ir Europos
Elektros mašinų ir galios
elektronikos gamintojų
komiteto (CEMEP)

Dabartinė įstatyminė
bazė apimanti JAV/
Kanada/Maksika

EuP Direktyva turi būti priimta
atskiru įstatymu visose
Europos Sąjungos šalyse

Polių skaičius

2, 4

2, 4, 6

2, 4, 6

Galios diapazonas

1,1 - 90 kW

0,75 - 150 kW

0,75 - 375 kW

Lygis

Standartinis efektyvumas
- EFF3 Padidintas
Aukštas efektyvumas
efektyvumas - EFF2
NEMA Premium
Aukštas efektyvumas - EFF1

Standartinis efektyvumas - IE1
Aukštas efektyvumas - IE2
Aukščiausias efektyvumas - IE3

Įtampa

400 V, 50 Hz

230/460 V, 60 Hz

<1000 V, 50/60 Hz

Apsaugos laipsnis

IP5X

IP23, IP56

Visi

Varikliai su stabdžiais

Ne

Taip

Bus harmonizuota

Motorreduktoriai

Ne

Ne

Taip

Taip

EuP Direktyva turi
būti harmonizuota
Standartas IEC 60034-30 Taip (tačiau, sprogosauginiai
reikalavimai turi
aukštesnį prioritetą)

EX varikliai

Ne

Galiojimas

Iki 12/2010 NEMA
Savanoriška sutartis; nustos EPAct (IE2)
Nuo 12/2010
galioti, kai ES šalys priims
minimalus efektyvumas
atitinkamus įstatymus
Premium (IE3)

CEMEP- Comité Européen de Constructeurs
de Machines Electriques et d’Electronique
de Puissance

NEMA- National Electrical Manufacturers
Association

Standartas IEC 60034-30 galioja
nuo 2008 m. spalio mėn.
Pereinamasis laikotarpis
yra 36 mėn.

IEC- International Electrotechnical Commission

IE - International Efficiency

2 lentelė
administracinės paskirties objektuose.
Prietaiso aktyvinės energijos suvartojimo tikslumo klasė 1.
Sentron PAC 4200

Simatic powerrate pasikliauja energijos
monitoringu, kuris atliekamas naudojant
kontrolerius Simatic S7-300 arba S7-400,
o taip pat Sentron PAC3100 ir PAC4200
daugiafunkciniais matavimo prietaisais,
kurie turi PROFIBUS sąsają. Duomenys
taip pat yra kaupiami ir archyvuojami.
Gavus sąskaitą iš elektros energijos tiekėjo, duomenys yra lyginami ir tai mums
duoda galimybę surasti ir įvertinti tas
vietas, kur yra sunaudojama daugiausiai
elektros energijos. Nustačius tokias vietas
galima daryti prielaidą, kad yra galimybė, modernizuojant įrenginius (keičiant
variklius į efektyvesnius, įrengiant dažnio keitiklius ir t. t.), pasiekti iki 50 proc.
elektros energijos sutaupymo.
Šiuo metu, brangstant elektros energijai,
vis daugiau įmonių vadovų susimąsto apie
galimybę taupyti elektros energiją naudo-

jant pačius rentabiliausius sprendimus ir
produktus. Kompanija Siemens investuoja
daug lėšų naujų produktų ir sprendimų,
kurie padeda taupyti ne tik elektros energiją, bet ir žmogiškuosius išteklius, kūrimui.
Remiantis šiais išradimais įmonės gali,
su Siemens pagalba, rasti tinkamiausius
sprendimus energijos taupymui.
Simatic powerrate
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Išmaniosios elektros
energijos apskaitos
diegimo perspektyvos
Lietuvoje
MINTYS IÐ „ELGAMOS GRUPË“ ÁMONIØ
I N I C I AT Y V A 2 0 1 0 M . V A S A R I O 2 D .
ORGANIZUOTO SEMINARO
Bronius A. Rasimas
Išmaniosios elektros energijos apskaitos
diegimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje temą seminare pristatė dr. N. Kruopis, UAB „Elgama-Elektronika“ projektavimo departamento vadovas, kuris
aptarė Prancūzijos konsultavimo paslaugų įmonės Capgemini studiją (plačiau www.capgemini.com). Studijoje apie
išmaniųjų matavimo sistemų diegimą Europos Sąjungoje kalbama skirstant Europos
sąjungos šalis į šias keturias grupes:
 Niekas nevyksta. Reguliuojančių
teisės aktų aplinka „nėra draugiška“ ir energetikos įmonės nerodo
iniciatyvos;
 Diegimą skatina reguliavimo institucijos. Reguliavimo institucijų veikla
labai remia išmaniąją apskaitą, tačiau
pati rinka nerodo aktyvumo, energetikos įmonės neįžvelgia naudos,
todėl nenori į tai investuoti.

Prielaidos diegti išmaniąją apskaitą galėtų būti:
 Imperatyvi iniciatyva: Reguliavimo
institucijos nustato konkrečią datą,
iki kurios visi skaitikliai turi būti pakeisti į išmaniuosius;
 Investavimo iniciatyva: Reguliavimo
institucijos remia įmonių, diegiančių
išmaniuosius skaitiklius, siekį atgauti
investuotas lėšas;
 Pilotinė iniciatyva: Reguliavimo
institucijos atideda/išskiria lėšas
tyrimams, tam kad be baudų būtų
ištestuotos naujos technologijos;
 Komunikacinė parama: Reguliuojantys aktai suteikia dažnių juostą bei
specialius tarifus, siekiant paremti
duomenų perdavimą iš skaitiklių į
centrinę duomenų bazę;

 Diegimą skatina energetikos kompanijos. Energetikos įmonės aktyviai
diegia išmaniąją apskaitą be reguliavimo institucijų paramos.

 Nuosavybės taisyklės: Reguliuojantys aktai nustato aiškias taisykles,
apibrėžiančias kas yra skaitiklių ir jų
matavimo duomenų savininkas, taip
pat kaip gali būti naudojami gauti
duomenys;

 • Šalys “finišo tiesiojoje”. Išmaniosios apskaitos rinka yra labai aktyvi
– reguliavimo institucijos skatina
išmaniąją apskaitą, o energetikos
įmonės į tai reaguoja ir laikosi nustatytų reikalavimų.

 Duomenų apsikeitimo taisyklės:
Reguliuojantys aktai nustato aiškias
taisykles, apibrėžiančias, kokiais duomenimis galima keistis, duomenų
keitimosi tvarką, keitimosi periodiškumą bei mokamus mokesčius.

Švedija – pirmoji šalis 2009 liepą pasiekusi
100 proc. apskaitos duomenų surinkimą
mėnesio periodiškumu (nes to reikalavo
Švedijos teisės aktai). 71 iš 164 skirstomųjų tinklų operatorių (toliau - STO)
deklaravo užbaigę išmaniųjų skaitiklių
instaliavimą Atkreiptinas dėmesys, kad
Švedija turi net 164 STO, o Lietuva –tik
vieną. Nors teisės aktai reikalauja tik mėnesinio apskaitos duomenų nuskaitymo,
keli didieji Švedijos STO siekia daugiau
- pvz.: išankstinis apmokėjimas, nuotolinis vartotojų atjungimas ir prijungimas,
vagysčių išaiškinimas, energijos kokybės
monitoringas.
Pavyzdžiui E.ON Sverige (1 mln. elektros,
dujų ir šilumos klientų) Švedijoje dar
2007 metais įdiegė išmaniąją apskaitą 370 tūkst. klientų Malmės, Orebro ir
Stokholmo miestuose.
Italija – pirmoji šalis realiai įdiegusi išmaniąją apskaitą. Pirmoje šio dešimtmečio pusėje energetikos kompanija
Enel instaliavo virš 27 mln. elektros
skaitiklių su PLC ryšiu. Enel pagrindė
projekto reikalingumą be reguliavimo
institucijų paramos. Iki 2011 metų visi
36 mln. Italijos elektros vartotojų bus
įjungti į išmaniosios apskaitos sistemą.
Enel prognozuoja, kad kiekvienais metais 6 mln. sumažės išvykų į vietą, taip
pat 98 proc.visų kliento paklausimų bus
galima išspręsti per 24 valandas.
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Seminaro dalyviai atidžiai klausėsi visų pranešimų
Vokietija yra didžiausia elektros skaitiklių rinka Europoje, turinti apie 42 mln.
skaitiklių gyventojų sektoriuje. Įstatymų
leidėjai pasirinko rinkos valdomą modelį,
pagal kurį pats vartotojas sprendžia, ar
jam reikalinga išmanioji apskaita. Vokietijos elektros energijos tiekėjai nuo 2010
m. pradžios privalo instaliuoti distanciniu
būdu nuskaitomą elektros skaitiklį, jei to
pageidauja vartotojas. Toks valdomas
rinkos modelis nepagreitina išmaniosios
apskaitos įdiegimo, kaip kad teisiniai
imperatyvūs aktai, bet sąlygoja savitų,
nestandartizuotų sprendimų“įvairiaspalvį
peizažą”. Figawa (Vokietijos vandens ir
dujų įmonių asociacija), KNX (asociacija,
jungianti namų automatizavimo gamintojus) ir ZVEI (Vokietijos elektrotechnikos
ir elektronikos gamintojų asociacija) 2009
m. paskelbė OMS (angl. Open Metering
System) standartą (specifikaciją), kuris
unifikuoja ryšio sąsajas su elektros, dujų,
šilumos ir vandens skaitikliais.
Lietuva minėtame tyrime priskirta šalių
kategorijai, kurioje “niekas nevyksta” –
nėra reikalavimų išmaniajai apskaitai,
nepriimti teisės aktai ir standartai, nors
atskiros Lietuvos įmonės tiek šalies viduje, tiek užsienyje sėkmingai diegia
išmaniosios apskaitos sistemas.
Latvenergo valdybos nario patarėjas
A. Dandens kalbėjo apie kelis pilotinius
išmaniųjų apskaitų projektus, kurie jau

sėkmingai veikia Latvijoje. Taip pat buvo
kalbama apie greitai Latvijoje žadamus
priimti teisinius aktus, reguliuojančius
išmaniąją apskaitą, kurie turėtų palengvinti šios apskaitos plėtrą. Šiuo metu
pagrindinis stabdis diegiant apskaitas
yra finansai, standartai ir kompleksiniai sprendimai visame energetikos
sektoriuje.
AB „Rytų skirstomieji tinklai” elektros
tinklo direktorius V. Žukauskas kalbėjo
apie teisinio reguliavimo būtinumą vystant išmaniųjų tinklų koncepciją ir ypač
automatizuotą apskaitą, apie galimybę
panaudoti surinktus duomenis gamybos
ir perdavimo sistemų darbo optimizavimui. Jo nuomone, reikėtų keisti ir
elektros įrengimo taisykles, pavyzdžiui
įtraukiant nuostatą, kad vartotojams virš
100 kW išmaniosios apskaitos diegimas
būtų privalomas.
AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ elektros
tinklo direktorius R. Borkys pranešė,
kad bendrovė vien individualių elektros
energijos vartotojų turi virš 700 tūkst.,
o tai yra 60 proc. visos apskaitos. Deja,
automatizuotos apskaitos sistemoje (toliau - AEAS) yra tik apie 2 tūkst.
abonentų. Diegiant AEAS labai svarbu
yra standartizavimas. Ir dar – sparčiai
besivystant apskaitos technologijoms
svarbu turėti tokius standartus (sprendimus), kurie greit nepasentų. Svarbu

yra ir tai, kad būtų vienodai diegiama
išmanioji apskaita tiek dujoms, tiek
vandeniui, tiek šilumai ir pan. Kalbant
apie kompleksinę išmaniųjų tinklų ir
apskaitos diegimo koncepciją reiktų
susisteminti visų Baltijos šalių patirtį,
poreikius, nes mes einame į vieningą
Baltijos šalių elektros rinką, tai yra ir į
vieną apibendrintą elektros biržą. Taip
pat labai svarbu apsispręsti dėl strategijos - ar bus diegiamos atskirų regionų
išmaniųjų tinklų sistemos, ar palaipsniui
išmaniųjų tinklų elementai bus diegiami
iš karto visoje sistemoje.
UAB„Sigma Telas“ kompiuterinių technologijų ir vystymo direktorius P. Tarasevičius
kalbėjo apie efektyviąją energetiką, kuri
pasiekiama tik turint efektyvią apskaitą
bei resursų valdymą. Visa tai analizuojant
galima priimti reikiamus sprendimus, turėti naudą efektyviai naudojant energiją.
Bendrovė su savo sprendiniais dirba 14
šalių (įskaitant Lietuvą). Jeigu net mūsų
kaimynai - Kaliningradas turi „išmanaus
miesto“ koncepciją ir net efektyvios energetikos projektą, mes irgi turime eiti ta
linkme. Šiuo momentu bendrovė diegia
13 naujų korporacinio lygio sistemų Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Kazachstane,
Uzbekistane, kitos 3 jau įdiegtos sistemos
yra plečiamos. Kazachstane diegiama
AEAS 7 КЖД distancijose (8 sistemos,
29 tūkst. skaitiklių). Sukurtos sistemos
mažmeninės prekybos tinklams „Iki” (iki
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Duomenų perdavimas elektros laidais
(sistemos struktūrinė schema)

Ethernet (IP)
ТP 110/15 kV

DLC prieigos taškas

ТP 15/0,4 kV

DLC tiltas
0,4 kV elektros linija

145 centrų) ir „Maxima” (iki 230 centrų
ir virš 3 tūkst. skaitiklių Lietuvoje, 130
centrų Latvijoje ir tolesnis „Maxima“
parduotuvių apskaitos sistemų plėtimas
Estijoje ir Bulgarijoje). Sistema diegiama
ir didžiausioje Ukrainos energosistemoje
(rus. Днепроблэнерго). P. Tarasevičiaus
nuomone vieningų standartų diegiant
AEAS ko gero nepasieksime, vis dėlto
svarbu, kad būtų sprendžiami sistemų komunikavimo klausimai. Apskaita turi būti
be klaidų – tik tada ji bus efektyvi.
AB „Elgama – Elektronika“ technikos
direktorius dr. P. Mažeikis kalbėjo apie
išmaniųjų elektros apskaitos prietaisų
diegimo problemas. Išmanieji elektros
apskaitos prietaisai su laidine ar belaide M-bus sąsaja leidžia nuskaityti
įvairius skirtingų gamintojų apskaitos
prietaisų (elektros, šilumos, vandens,
dujų) rodmenis, kaupti juos elektros
skaitiklyje, perduoti išmaniesiems buitiniams prietaisams valdymo komandas,
bei kontroliuoti jų vykdymą. P. Mažeikis
pristatė ir išmanaus namo idėją bei pademonstravo praktinius energijos taupymo variantus.
AB „Teo LT“ verslo sprendimų departamento direktorius A. Samuchov pasiūlė duomenų surinkimo ir perdavimo

paslaugas, nes jų bendrovė turi aukšto
patikimumo stacionarinius tinklus (nepriklausomai nuo oro sąlygų) su optine
ar varine prieiga.
Apie Elgama grupės įmonių turimų sprendimų praktinį pritaikymą duomenų apsikeitimams laidinėmis, PLC, GSM/GPRS
technologijomis kalbėjo E. Skodminas,
UAB„Elgama – Elektronika“ technikos direktoriaus pavaduotojas ir UAB „Elgama
Sistemos“ direktorius M. Lapkus. Buvo
pristatyta DLC-2000 sistema.Tai - intelektuali duomenų perdavimo sistema,
paremta DLC (angl. Distribution Line
Carrier – duomenų perdavimas elektros
laidais) technologija, užtikrinanti patikimą ir stabilų dvipusį ryšį per žemos
bei vidutinės įtampos tinklą. Pagrindinės sistemos savybės yra šios: nereikalingi papildomi ryšio kanalai (nereikia
papildomų laidų), ryšys per elektros
perdavimo linijas visose trijose fazėse,
taikomi Plug & Play ir retransliacijos principai, siaurajuostė aukšto efektyvumo
moduliacija OFDM ir efektyvi klaidų
korekcijos technologija (FEC), atitinka
CENELEC ir FCC reikalavimus, vienas prieigos taškas gali aptarnauti > 60 tūkst.
apskaitos taškų, bei galimybė surinkti

duomenis iš kitų skaitiklių (vandens,
šilumos, dujų).
Taip pat buvo pristatytas pilotinis projektas –„Elgamos Vidinė Apskaita“ (EVA).
PLC ryšio išbandymui įmonėje instaliuoti
22 skaitikliai su PLC modemais, įmonės
patalpose duomenys perduodami per
žemos įtampos tinklą, o tarp transformatorinių pastočių duomenys perduodami
per vidutinės įtampos tinklą. Visi duomenys kaupiami programinėje įrangoje
„EMCOS” (UAB „Sigma Telas“ produktas).
Sistema EVA gali būti pritaikyta tiek buitiniam sektoriui, tiek korporatyviniams
tikslams.
Buvo pristatyti ir UAB„Elgama sistemos”
įdiegti pilotiniai projektai Kaune, kur
dviejuose daugiabučiuose namuose su
128 ir 142 butais (su trifaziais elektros
energijos apskaitos skaitikliais) įdiegta
AEAS. Patys gyventojai ir AB „VST” gali
nuskaityti skaitiklių rodmenis tiek internet, tiek ir GPRS ryšiu.
Aptariant seminare išsakytas mintis vis
dėlto negalima teigti, kad Lietuvoje
„niekas nevyksta“. Akivaizdu, kad turime
tiek gamybinį, tiek inžinerinį potencialą.
Trūksta tik iniciatyvų ir teisingo resursų
paskirstymo.
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Pastatų ir
statinių apsauga
nuo žaibo
Anatolijus Drabatiukas,
Kauno technikos kolegija
Rimas Lukšys,
UAB “OBO Bettermann”
Profesionaliai suprojektuota ir įrengta
apsauga nuo žaibo – tai viena iš sudėtingesnių techninių problemų. Paprastų
apsaugos metodų nėra, todėl pagrindiniai sprendimai turi būti numatomi
dar statinio projektavimo metu - taip
sutaupomos lėšos rekonstruojant jau
pastatytus objektus. Kaip patvirtina patirtis, veiksmingų apsaugos nuo žaibo
priemonių nebuvimas gali sukelti papildomus nuostolius, nes galimi gaisro
ar sprogimo atvejai.
Sprendžiant apsaugos nuo žaibo problemas projektavimo stadijoje galima
vadovautis dviem visiškai skirtingais
požiūriais:
 Normatyvinis požiūris. Apsauga nuo
žaibo užtikrinama tam tikrų taisyklių,
kurios vykdomos papunkčiui, rinkiniu.
Iš projektuotojo nereikalaujama detaliai suprasti fizinių apsaugos principų,
kuriuos jis numato projekte.
 Intelektualusis požiūris. Prieš priimant vienus ar kitus projektinius
sprendimus, numatoma ir apsvarstoma apsaugos koncepcija, įvertinamos
vienų ar kitų techninių sprendimų
pasekmės.
Kodėl apsaugos nuo žaibo tema dabar
yra ypač aktuali? Perėjus prie europinių
ir tarptautinių standartų, reikalavimai apsaugai nuo žaibo tapo griežtesni. Tačiau
dažnai nepakanka praktinių apsaugos
nuo žaibo realizavimo pavyzdžių, trūksta
sisteminių sprendimų, kaip sumontuoti
patikimą apsaugą, nors standartuose

yra pateiktos įvairios formulės, lentelės
ir grafikai.

2. LST EN 62305-1-2006 „Apsauga nuo
žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas“;

Šiame straipsnyje norėtume apžvelgti
išorinės apsaugos nuo žaibo sisteminius
sprendimus pagal tarptautinių standartų
reikalavimus ir OBO Bettermann praktiką
bei patirtį.

3. LST EN 62305-1-2006 „Apsauga nuo
žaibo. 3 dalis. Fizinė žala statiniams ir
pavojus gyvybei“ (IEC 62305-3:2006);

Apsaugos nuo žaibo
norminiai dokumentai
Šiuo metu rengdami apsaugą nuo žaibo projektuotojai ir montuotojai taiko
2006 m. patvirtintą standartų rinkinį:
1. LST EN 62305-1-2006 „Apsauga nuo
žaibo. 1 dalis. Bendrieji principai“
(IEC 62305-1:2000);

4. LST EN 62305-1-2006 „Apsauga nuo
žaibo. 4 dalis. Elektrinės ir elektroninės
sistemos statiniuose“
(IEC 62305-4:2006).
Apsaugos nuo žaibo standartų ypatumas
yra tas, kad juose ne tik smulkiai aprašomi taikomųjų žaibosaugos uždavinių
sprendimai, bet pateikiama tų uždavinių
sprendimų metodika, paliekant tam tikrą
sprendimų priėmimo laisvę. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
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lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693 buvo
patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga
nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo
žaibo“ (toliau tekste – Reglamentas). Įsigaliojus šiam Reglamentui neteko galios
statybos reglamentas STR 2.01.06.2003.
„Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga
nuo žaibo“ ir statybos norma RSN 139-92
„Pastatų ir statinių žaibosauga“.
Naujame Reglamente labai daug nuorodų
į Lietuvos standartus LST EN 62305-3 ir
LST EN 62305-2, kitus statybos reglamentus. Gaila, kad pagrindiniai apsaugos nuo
žaibo Lietuvos standartai iš anglų kalbos
nėra išversti į lietuvių kalbą. Nors naujas
Reglamentas žymiai progresyvesnis, tačiau jis turi būti papildytas paaiškinimais
ir metodinėmis rekomendacijomis. Šiuo
metu apsaugos nuo žaibo srityje trūksta
skaičiavimo metodikų, taip pat teorinio
kai kurių klausimų pagrindimo.

Išorinės apsaugos nuo
žaibo sistemos sudėtis
Lietuvos ir Europos standartuose apsauga
nuo žaibo grindžiama šiomis pagrindinėmis nuostatomis:
 žaibo ėmikliai, su tam tikru patikimumu užtikrina tai, kad žaibo išlydis pataikys į juos, bet ne į saugomą
objektą;
 įžeminimo laidininkų ir įžemintuvų
sistema turi paskirstyti žaibo sroves
ir potencialus taip, kad neatsirastų
kibirkščiavimo statinio viduje, potencialų skirtumas visuose taškuose
neviršytų pavojingų žmogui ir įrengimams verčių. Kuo labiau išvystyta
potencialų išlyginimo sistema, tuo
patikimesnė apsauga;
 turi būti numatytos elektros, duomenų perdavimo, matavimo, signalizacijos ir kt. linijų apsaugos priemonės
nuo impulsinių viršįtampių ir elektromagnetinių laukų.
Visi apsaugos nuo žaibo elementai
parenkami taip, kad atlaikytų atitinkamus terminius ir elektrodinaminius
žaibo išlydžio poveikius. Standartas
LST EN 62305-2-2006 rekomenduoja prieš
pradedant projektuoti statinio apsaugą
nuo žaibo nustatyti galimų žaibo padarinių sunkumą nesant apsaugos. Įvertinus
galimų žaibo padarinių sunkumą ir riziką, susijusia su žaibo pataikymu, galima
išsirinkti kokias priemones ir lėšas verta
skirti apsaugai nuo žaibo. Būtina pastebėti, kad absoliučiai patikima apsaugos
nuo žaibo sistema neįmanoma, arba ji
kainuotų labai brangiai.

Šiuo metu statinių apsaugos nuo žaibo
klasę nustato projektuotojas, atsižvelgiant
į užsakovo pageidavimus. Dažniausiai
administraciniai ir gyvenamieji statiniai
priskiriami antrai arba trečiai, atskirais
atvejais ketvirtai apsaugos nuo žaibo
klasei. Apsaugos nuo žaibo klasei nustatyti yra sukurtos įvairių modifikacijų
kompiuterinės programos, paremtos
statistiniais metodais. Kompiuterinio
skaičiavimo išdava – konkretus galimų
žaibo pataikymų į statinį (ar jo konkretų
elementą) skaičius, pagal kurį nustatoma
žaibo pataikymo tikimybė, parenkamas
patikimumas ir statinio apsaugos klasė.
Kai kurios programos įvertina vietovės
reljefą, gretimų statinių apsaugos priemones, kurios gali būti panaudotas kaip
bendri apsaugos elementai.
Projektuojant išorinę statinio apsaugą
nuo žaibo visų pirma parenkamas žaibolaidžių tipas ir jų montavimo vieta. Reikia paminėti, kad sumontuoti vertikalūs
žaibolaidžiai padidina žaibo pataikymą
į konkretų objektą, todėl rekomenduojama montuoti horizontaliuosius žaibolaidžius ant statinių su šlaitiniais stogais,
arba tinklą ant plokščių stogų. Metalinę
stogo dangą arba metalo konstrukcijas
panaudoti kaip žaibo ėmiklius standartas
apriboja papildomomis sąlygomis, pvz.,
metalo storis turi būti ne plonesnis kaip
4 mm arba 0,5 mm, jei nekeliamas reikalavimas išsaugoti šią dangą. Daugumoje
atvejų tokio storio metalinių stogo dangų
nėra. Tai reiškia, kad metalinę dangą reikia
apsaugoti nuo kontakto su žaibo išlydžio
kanalu, nes kitaip danga gali deformuotis, būti pažeista , arba gali įvykti pakloto
ar konstrukcijos užsidegimas.
Svarbus momentas yra patikima priduodamo objekto patikra, be standartinių
matavimų rekomenduojama atlikti ir eksperimentinius patikrinimus, naudojant
specialius įrenginius imituojančius žaibo
išlydį į žaibolaidį. Apsaugos mazgų garantiją suteikia montuojanti įmonė, ypač
tai svarbu sujungimams. Vokietijoje jau
keletą dešimtmečių garantiją atskiriems
mazgams suteikia gamintojas. Ilgalaikė
patirtis rodo, kad naudojant patikimų
gamintojų komplektuojančias detales,
patikrintas laboratorijose, pagamintas
iš apsauginėmis antikorozinėmis dangomis dengtų elementų, ekonomiškai
ir techniškai pasiteisina – tokius mazgus
galima eksploatuoti ilgą laiką nebijant
varžos didėjimo jungtyse.

Žaibolaidžių apsaugos
zonų sudarymas
Objektas laikomas patikimai apsaugotas,
jei jis pilnai patenka į reikalaujamo pa-

tikimumo žaibolaidžio (vieno ar keleto)
apsaugos zoną. Įvairių šalių apsaugos
nuo žaibo normatyviniuose dokumentuose (pvz., Europos Sąjunga, Japonija,
JAV, Rusija) yra nurodomos skirtingos
apsaugos zonų nustatymo taisyklės.
Lietuvos standartas LST EN 62305-3
(atitinkantis Europos Sąjungos normas)
reglamentuoja tris nepriklausomus metodus nustatant žaibolaidžių apsaugos
zonas: apsaugą pagal apsaugos kampą,
apsaugą, nustatytą riedančio rutulio
(sferos) metodu ir apsaugą, naudojant
apsauginį tinklą, kuris yra riedančio
rutulio metodo atmaina. Išvardintais
metodais noriai naudojasi specialistai
dėl savo paprastumo ir jų patogumo
naudoti. Kaip tvirtina OBO Bettermann
specialistai, praktiškai dažniausiai pilnai
pakanka apsaugoti visus statinius tinklo
ir vertikalaus arba atskirai stovinčio žaibolaidžio pagalba.
Tinklo, kaip apsaugos nuo žaibo, naudojimas yra leidžiamas praktiškai visų žinomų normatyvinių dokumentų. Apsauga
nuo žaibo tinklu naudojama apsaugoti
statinius su plokščiais stogais. Pastatui su
šlaitiniu stogu taikomas apsaugos kampo metodas, o statiniui su plokščiu stogu ir papildomais stogo elementais tiks
kombinuotas tinklo ir apsaugos kampo
metodas. Jei ant stogo yra antstatas, tai
galima numatyti apsaugą dviem metodais. Jei antstatas didelio ploto, galima
ant jo tiesiogiai pakloti tinklą. Jei antstatas nedidelis, galima naudoti vertikalius
žaibo ėmiklius. Tinklas nėra efektyvus, jei
antstato dalys yra už tinklo zonos, todėl
visus virš tinklo iškilusius elementus būtina papildomai apsaugoti sumontavus
atskirai stovinčius žaibo ėmiklius. Tada
tokią apsaugos nuo žaibo sistemą galime vertinti kaip efektyvią.

1 pav. Strypinio žaibolaidžio apsaugos
zona pagal LST EN 62305-3 standartą
A

α
h1

B

O

C
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2 pav. Apsaugos kampo α priklausomybė nuo žaibolaidžio
aukščio h (m), statinio apsaugos klasės ( I, II, III, IV)
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3 pav. Žaibolaidžio,
sumontuoto ant stogo
apsaugos kampai
pagal skaičiuojamą
aukšti h1 ir h2

h2
h

r

r

r
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4 pav. Rutulinio
metodo
naudojimo
pavyzdys

r
r

Jei pastato aukštis yra virš 60 m ir yra
didelė žalos dėl žaibo smūgio tikimybė, rekomenduojama 20 proc. statinio
viršutinės šoninės dalies apsaugoti nuo
žaibo smūgio. Sujungtas žiedu šoninis
tinklas projektuojamas taip pat, kaip
ir ant statinio stogo, priklausomai nuo
žaibo apsaugos klasės. Pagal tai parenkamas atitinkamas apsaugos tinklo
žingsnis. Kaip tvirtina daktaras, profesorius Eduardas Bazelianas (Rusija), esant
labai nedideliam tinklo aukščio perviršiui
virš laidžių stogo elementų tinklas neturi privalumų ir žaibo lyderis „nejaučia“
elektrinio lauko poveikio. Tinklo žingsnis
tampa reikšminis, kai stogo plotas palyginamas su likusiu žaibo sutraukimo
plotu. Kai statinio aukštis yra didesnis
už kitus gabaritinius statinio dydžius,
tinklo panaudojimas nėra tikslingas, nors
ypatingos žalos dėl to nėra pastebėta.
Sumontuotas ant stogo vielos tinklas yra
paprastas ir patogus būdas prijungti ir
įžeminti visus metalinius konstrukcinius
stogo elementus, taip pat galimybė atlikti potencialų išlyginimą. Ne mažiau
svarbu, kad tinklas ir su juo sujungti ant
sienų sumontuoti įžeminimo laidininkai
išlygintų srovių pasiskirstymą tarp atskirų laidininkų. Tai maksimaliai apsaugo
statinio tūrį nuo žaibo elektromagnetinio lauko ir sumažina elektromagnetinio suderinamumo problemas, todėl
atsisakyti naujuose projektuose tinklo
būtų neapdairu. Strypinio žaibolaidžio
apsaugos zona vaizduojama kaip apvalus konusas, kurio viršūnė sutampa su
žaibo ėmiklio viršumi.
LST EN 62305-3 standarte apsaugos
kampo α skaičiavimo metodika nenurodyta. Apsaugos kampas nustatomas
pagal 2 pav. pateiktus grafikus, priklausomai nuo žaibolaidžio aukščio ir išorinės statinio apsaugos klasės. Pirmos apsaugos klasės (su patikimumu P = 0,98)
kreivėje nustatyta, kad apsauga galima
tik žaibolaidžiais, kurių aukštis iki 20 m.
Kitoms trims apsaugos klasėms, maksimalūs žaibolaidžių aukščiai sudaro 30, 45
ir 60 m.; naudoti šios metodikos aukštesniems žaibolaidžiams negalima.
Pastaba: Žaibolaidžio aukštis skaičiuojamas nuo paviršiaus, kurį reikia apsaugoti,
pvz., pastatams su šlaitiniu stogu - nuo
žemės paviršiaus, pastatams su plokščiu
stogu - nuo stogo plokštumos.

5 pav. Rutulio
centro
trajektorija
skirtingų aukščių
pastate

Detaliau analizuojant LST EN 62305-3
standartą pastebima daug neaiškumų, kurių pats standartas nepaaiškina, pvz.:
 kodėl didėjant žaibo ėmiklio aukščiui
h (2 pav.) konuso apsaugos kampas
α ir atitinkamai apsaugos zonos spin-
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dulys labai staiga sumažėja. Apsaugos spindulio, didėjant žaibolaidžio
aukščiui, sumažėjimas prieštarauja
fizikiniams ilgos kibirkšties ir žaibo
išlydžio vystymosi principams;
 žaibolaidis virš saugomo objekto turi
pakilti tuo aukščiau, kuo didesnis turi
būti apsaugos nuo žaibo patikimumas,
bet Lietuvos bei Europos standartų
reikalavimuose tai nėra numatyta;
 h aukščio žaibolaidžio, sumontuoto
ant stogo, apsaugos kampas, kaip
parodyta 3 pav., gali susidaryti žymiai
didesnis už to paties aukščio žaibolaidžio, sumontuoto šalia statinio, pvz., už
keleto metrų nuo sienos. Kelių bazinių
žaibolaidžio aukščio atskaitos plokštumų buvimas kelia painiavą ir nepatogumus standartų naudotojams.
Riedančio rutulio metodas, kaip viena
iš apsaugos kampo metodo atmaina, naudojamas paprasčiausių žaibo
ėmiklių (vertikalių strypų ir horizontalią lynų) saugos zonoms apskaičiuoti.
Žaibo ėmiklio apsaugos zona gali būti
rasta objekto paviršių apridenant įsivaizduojamu nustatyto spindulio R rutuliu
(sfera). Rutulys padeda surasti visus
taškus pastate, į kuriuos gali pataikyti
žaibas (4 pav.).
I-IV apsaugos klasėms sferos spindulys
R yra nustatytas - 20, 30, 45 ir 60 m. Jei
statinio nė vienas taškas (pvz., ventiliacijos sistemos, kompresoriai, įrengimai
ir kt.) nesiliečia su rutulio paviršiumi –
tai standarto reikalavimai yra įvykdyti.
Kad gautumėme informaciją apie žaibo
kirčio į įvairias statinio išorines dalis tikimybę, reikia rutulį „ridenti“ per statinio
plokštumas, pažymint rutulio centro
trajektoriją. Visi taškai, esantys centrų
linijoje, turi vienodą žaibo su amplitude, lygią rutulio spinduliui, pataikymo
tikimybę (5 pav.)
Standartas nurodo, kad ypatingą dėmesį reikia skirti stogų kraštams, kraigams
ir kitiems kampiniams elementams,
kadangi jie žaibų pažeidžiami dažniau
lyginant su kitais stogo paviršiais. Jei
apsaugai numatyti vertikalūs žaibolaidžiai, reikia nustatyti apsaugos zonos
įlinkį tarp jų (6 pav.).
Šiame standarte yra numatyta atitinkama formulė:

p = R − R2 − (

d2
)
2

čia:
р - saugos zonos įlinkis;
R - rutulio spindulys priklausomai nuo apsaugos klasės;
d - atstumas tarp žaibolaidžių.

R

P

Vertikalusis
žaibolaidis

Saugomas objektas

Vertikalusis
žaibolaidis

Statinio stogas

6 pav. Sistemos iš dviejų atskirų žaibolaidžių apsaugos zona

Kaip teigia jau mūsų minėtas profesorius
Eduardas Bazelianas, rengiant apsaugą
nuo žaibo pagal apsaugos kampus, apsaugos zonos praktiškai visada bus su
didele atsarga. Be to, pastebi jis, kad IEC
arba EN atitinkamuose standartuose
nenurodomos daugkartinių arba skirtingo aukščio žaibolaidžių apsaugos
zonų nustatymo metodikos, o tai neleidžia optimaliai nustatyti apsaugos
zonų statiniams su sudėtingomis stogo
formomis, pvz., įvairių formų ir aukščių
su besikeičiančia geometrija stogus, išsikišusius bokštelius ir pan.

Įžeminimo laidininkų sistema
Įžeminimo laidininkas – laidininkas,
jungiantis žaibo ėmiklį su įžemintuvu
ir skirtas nuvesti žaibo srovę į žemę ir
paskleisti per įžeminimo sistemą. Dažnai turime apsispręsti, ar įžeminimo laidininkus montuoti prie išorinių statinio
sienų, ar montuoti sienoje, kolonose,
ar ant sienos po nedegia apdaila. Kaip
taisyklingai tai atlikti?
Įžeminimo laidininkų įrengimo reikalavimai yra pateikti statybos techniniame
Reglamente. Papildomai norime paaiškinti kai kuriuos reglamento reikalavimus. Parenkant įžeminimo laidininkų
išdėstymą ar jų kiekį, reikia įvertinti tai,
kad, jei žaibo srovė pasiskirsto per keletą įžeminimo laidininkų, tai sumažėja
elektrostatinių ir elektromagnetinių pažeidimų rizika apsaugos zonoje. Pagal
galimybę, įžeminimo laidininkus reikia
stengtis išdėstyti simetriškai ir tolygiai
pagal saugomo statinio perimetrą. Tolygus srovės pasiskirstymas pasiekiamas
ne tik didinant įžeminimo laidininkų kiekį, bet ir juos sujungiant ekvipotencialinėmis apjuosomis. Pageidautina, kad

įžeminimo laidininkai būtų ne tik kuo
toliau nuo elektrinių grandinių, bet ir nuo
įvairių metalinių dalių esančių pastate,
kad jų nereikėtų sujungti su apsaugos
nuo žaibo sistema. Reikia stengtis, kad
įžeminimo laidininkai būtų kuo tiesesni ir trumpesni. Pageidautina, kad pati
žaibo ėmiklių sistema iš dalies tarnautų
kaip įžeminimo laidininkai. Tai suteikia
galimybę sumažinti bendrą įžeminimo
laidininkų ilgį.
Jei statinys saugomas izoliuotu vertikaliu
žaibo ėmikliu ar žaibo ėmiklių sistema,
tai kiekvienam žaibo ėmikliui turi būti
numatytas vienas įžeminimo laidininkas.
Tinklinio žaibo ėmiklio atveju įžeminimo
laidininkų turi būti ne mažiau kaip du,
kurie būtų įrengti diametraliai priešingose vietose. Neizoliuotose apsaugos
nuo žaibo sistemose įžeminimo laidininkai turi būti išdėstyti pagal pastato
perimetrą, žingsniu, ne mažesniu kaip
nurodyta Reglamente. Pagal galimybę,
įžeminimo laidininkai turi būti montuojami prie statinio kampų ir kraštų.
Negalima įžeminimo laidininkų tiesti
vandens nutekėjimo vamzdžiuose ir
latakuose, ypač kai šie šildomi šildymo
kabeliu. Drėgmės poveikis sukelia įžeminimo laidininkų intensyvią koroziją.
Įžeminimo laidininkus galima tvirtinti
prie nutekėjimo vamzdžių arba latakų
naudojant specialias jungtis, taip įtraukiant juos į žaibosaugos sistemą (jei jie
metaliniai). Įžeminimo laidininkai turi
būti tiesiami didžiausiu galimu atstumu
nuo durų ir langų. Minimalus atstumas
nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, kuris turi būti ne mažesnis kaip
2 m. Kai negalima užtikrinti reikalaujamų
atstumų, įžeminimo laidininkai tiesiami specialiuose A1, A2 degumo klasės
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vamzdžiuose arba padengiami ne mažesnio kaip 3 mm storio XLVPE medžiaga, kurios atsparumas 100 kV ir daugiau
(bandomoji banga 1,2/50µs). Šiuo metu
pradėti gaminti 3,5 m ir 5m ilgio variniai
įžeminimo laidininkai, padengti aukštosios įtampos izoliacija, nesukeliančia
slenkamojo išlydžio ir skirti montuoti
šalia įėjimų į pastatą. Įžeminimo laidininkai neturėtų būti tiesiami lygiagrečiai
ar susikirsti su kabelių sistemomis. Jei to
negalime išvengti, kabelį reikia montuoti
metaliniame vamzdyje – ekrane, kurio
ilgis nuo sankirtos vietos iš kiekvienos
pusės turi būti po vieną metrą. Ekranas
turi būti prijungtas prie įžeminimo laidininko. Elektrinė talpa tarp vamzdžio
ir jo viduje esančio kabelio yra pakankamai didelė. Kadangi talpinė varža yra
atvirkščiai proporcinga talpio dydžiui ir
srovės dažniui, tekant žaibo srovei, kuri
yra aukšto dažnio srovė, talpinė varža
tarp kabelio ir vamzdžio yra nežymi.
Kabelio laidininkai ir vamzdis praktiškai
turi tą patį elektrinį potencialą, o tai ir
apsaugo kabelį nuo pramušimo.
Jei dėl architektūrinių ypatumų įžeminimo
laidininkus nusprendžiama montuoti ne
ant sienų, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad
nerekomenduojama įžeminimo laidininkų montuoti išoriniame tinko sluoksnyje,
nes tinkas gali būti pažeistas dėl žaibo
išlydžio sukeltų terminio plėtimosi ir
mechaninių jėgų. Atkreiptinas dėmesys,
kad kalkiniame tinko skiedinyje esančios
medžiagos sukelia aliuminio ar cinkuotos
plieno vielos koroziją. Saugomo statinio
elementai (fasadiniai, konstrukciniai elementai) taip pat gali būti naudojami kaip
įžeminimo laidininkai, jei jų elektrinis
ryšys patikimas ir jų skerspjūviai atitinka
nurodytus standarte. Išoriniai fasadai ir
konstrukcijos turi būti sujungtos su apsaugos nuo žaibo sistema, nes tai užtikrina
patikimą pastato ekranavimą. Sujungimų
intervalas turi būti 5–10 m.
Statant šiuolaikinius pastatus, langų rėmams kartais yra naudojamas aliuminis.
Jei jie elektriškai sujungti tarpusavyje ar
prijungti prie metalinio fasado ir yra įžeminti, juos galima panaudoti apsaugos
nuo žaibo sistemoje. Vis dėlto, esant tiesioginiam žaibo pataikymui, išlydžio taške
galimi aliuminio pradegimai, hermetiškumo pažeidimai. Standarte nurodomas
minimalus aliuminio storis – 7 mm, tada
aliuminio lakštas gali būti naudojamas
apsaugos nuo žaibo sistemoje. Fasadiniai elementai retai yra storesni negu
0,5 mm, todėl juos naudoti galima tik
jei konstrukcija leidžia galimus pradegimus ar hermetizacijos praradimus.
Naudojant fasadinius elementus, kaip

įžeminimo laidininkus, reikia garantuoti patikimą elektrinį visos sistemos
laidį. Daugiaaukščiame statinyje tokių
sujungimo taškų gali būti šimtai, todėl
tokio kombinuoto įžeminimo laidininko
patikimumas yra nedidelis. Panaudojus
statinio metalinius konstrukcinius elementus padidėja įžeminimo laidininkų
plotas, sumažėja srovės ir įtampos dydžiai
tarp žaibolaidžių ir įžeminimo sistemos,
taip pat sumažėja elektromagnetinis
laukas. Jei kaip įžeminimo laidininkai
naudojamos statinio konstrukcinės
kolonos, dalis žaibo krūvio teka kolonų
konstrukcijomis statinio viduje. Susidaro
vidiniai elektromagnetiniai laukai, į tai
reikėtų atkreipti dėmesį projektuojant
elektrinių ir elektroninių įrenginių išdėstymą pastate. Pastatuose su informacinių
technologijų įranga, bankų sistemose,
administraciniuose statiniuose rekomenduojama įrengti papildomas apsaugas
nuo žaibo elektromagnetinio lauko.
Įžeminimo laidininkus būtina saugoti
nuo korozijos. Kad būtų galima atlikti
įžemintuvų varžų matavimus, ant fasado, prie įžeminimo laidininkų, 1 - 1,5 m
aukštyje yra montuojami atjungimo
matavimo gnybtai.

Įžemintuvo potencialas šiuo atveju,
bus lygus:

Kibirkščiavimo prevencija

UR = Iž×Ri = 100×10 = 1000 kV

Vienas apsaugos nuo žaibo uždavinių yra
sumažinti pavojingo kibirkščiavimo atsiradimą tarp žaibo ėmiklių ir įžeminimo
laidininkų ir metalinių pastato dalių ir
elektros įrengimų. Projektuojant statinio
apsaugą nuo žaibo turi būti įvertintos
visos pastato metalinės dalys, elektros
prietaisai ir elektros sujungimai. Kibirkščiavimo atsiradimas paaiškinamas tuo,
kad apsaugos nuo žaibo sistema, susidaranti iš žaibo ėmiklio, įžeminimo laidininkų ir įžemintuvo, turi elektrinę varžą
(aktyviąją ir induktyviąją). Aktyviosios
varžos didžiąją dalį sudaro įžeminimo
įrenginys, per kurį žaibo srovė nuteka į
žemę, tai yra pereinamoji varža tarp įžemintuvo ir grunto. Įžeminimo laidininkai
turi induktyvumą, kurio dydis priklauso
nuo laidininkų ilgio. Išlydžio metu žaibo
srovė Iž , tekėdama į žemę žaibolaidžio
elementais, sukuria įtampos kritimą ant
įžemintuvo varžos ir įžeminimo laidininkų induktyvumo.

Vadinasi, žaibo išlydžio metu, įtampa
ant įžeminimo laidininkų, ypač viršutinių aukštų lygyje, bus šimtai tūkstančių
voltų. Įvyks perdengimas nuo įžeminimo
laidininko į statinio metalines konstrukcijas ir žaibo srovė pateks į statinio vidų.
Esant sprogstamųjų mišinių, nelaimė
sukelta kibirkšties, yra neišvengiama.
Įvertinant galimybę susidaryti kibirkščiavimui, reikia atkreipti dėmesį į šiuos
veiksnius:

Įtampos kritimas UR ant įžeminimo įrenginio varžos Ri lygus:
UR = Iž∙ Ri
čia: Iž – žaibo išlydžio srovė

Įtampos kritimas įžeminimo laidininkų
induktyvume L
UL = a∙L
čia: a - vidutinis žaibo srovės fronto statumas.

Esant žaibo išlydžiui į žaibolaidį, maksimalus potencialas įžeminimo laidininko
taške, esančiame per L atstumą nuo įžemintuvo skaičiuojamas:
Ul = Iž∙Ri + a∙L
Skaičiuojant įžeminimo laidininko potencialą, pvz., III-IV apsaugos klasės statiniams žaibo srovės amplitudę priimame Iž = 100 kА o vidutinis žaibo srovės
fronto statumas а = 100 kА/µs .
Įžeminimo laidininko induktyvumą L galime išreikšti per savitojo induktyvumo
L0 ir laidininko ilgio l sandaugą
L = L0·l
Tiek tinklo, tiek atskirai paklotų metalinių
įžeminimo laidininkų L0 ≈ 1,7 µH/m. Tokiu
atveju, skaičiuojamas sąlygų maksimalus
potencialas kV:
Ul = 100×Ri + 100×1,7×l
Įtampos amplitudė ant įžeminimo laidininko yra pakankamai didelė, pavyzdžiui
esant Ri = 10 Ω ir atstumui l = 10 m iki
įžemintuvo, gausime:
Ul = 100×10 + 100×1,7×10 = 2700 kV

 žaibo srovės parametrus;
 izoliacinę medžiagą tarp elektrodų
(elektrai laidžių dalių);
 srovių pasiskirstymą statinyje;
 atstumą tarp laidžių elementų suartėjimo vietoje.
Taip pat negalime neįvertinti blogų
kontaktų kokioje nors metalinės konstrukcijos vietoje dėl metalo korozijos,
nekokybiško sujungimo, suvirinimo ar
pan. Defekto vietoje gali atsirasti kibirkštinis išlydis ore arba šliaužiamasis išlydis
paviršiumi apeinant pažeistą kontaktą.
Bendru atveju kibirkščiavimas atsiranda
tuomet, kai tekant žaibo srovei įžeminimo laidininkais, pastate susidaro aukšti
potencialų skirtumai tarp statinio metalinių ir/arba elektrai laidžių elementų.
Norint išvengti kibirkščiavimo, naudojami du būdai:
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 izoliacija (didinami atstumai tarp elektrai laidžių elementų arba naudojami
specialūs izoliuoti kabeliai);
 įžeminimo laidininkų prijungimas
prie metalinių konstrukcijų (rekomenduojamas metodas).
Per visą įžeminimo laidininko ilgį neturi
susidaryti kilpų, aštrių kampų (7 pav).
Priešingu atveju gali vykti pramušimai
tarp atskirų laidininko taškų, taip pat
galimi jų nutrūkimai veikiant laidininką
elektrodinaminėms jėgoms, atsirandančioms tekant žaibo srovei laidininku.
Lenkimo kampas turi būti ne mažesnis
kaip 20 сm.
Elektrinė izoliacija tarp žaibo ėmiklio
arba įžeminimo laidininkų ir objekto
saugomomis vidinėmis bei išorinėmis
elektrai laidžiomis dalimis, tokiomis kaip
elektros instaliacija, įvairios paskirties
vamzdynai, gali būti užtikrinta išdėsčius šiuos elementus saugiu atstumu.
Saugus atstumas tarp šių elementų yra
skaičiuojamas taip (LTS EN 62305-3 skyrius 6.3, 4 formulė):

K
S = Ki –––c I
Km
čia: Ki – koeficientas, priklausantis nuo pasirinktos išorinės statinio apsaugos klasės (žr. 1 lentelę);
Kc – koeficientas, priklausantis nuo atviro kontūro ir
apsaugos nuo žaibo sistemos tarpusavio konfigūracijos.
Apytiksliai gali būti nustatytas pasinaudojant 2 lentelę;
Km – koeficientas, priklausantis nuo skiriamojo tarpo
S izoliacinės medžiagos (žr. 3 lentelę);
l – atstumas metrais nuo vietos, kur skaičiuojamas
skiriamasis saugus atstumas S iki artimiausio potencialų
išlyginimo taško.

Šią formulę tikslinga naudoti, jei atstumas tarp įžeminimo laidininkų neviršija
20 m. Tam tikrais atvejais gali būti naudojami ir kiti saugaus atstumo skaičiavimo metodai, pateikti LTS EN 62305
standarte ir leidžiantys įvertinti sudėtingesnes apsaugos nuo žaibo sistemas.
Gali būti, kad ore bus reikalingas saugus
atstumas 2 m ar didesnis. Taip pat turi
būti išlaikyti saugūs atstumai ir žemėje,
pvz., nuo atskirai stovinčio žaibolaidžio
įžemintuvo ir metalinių komunikacijų,
elektros kabelių ir kt. Jei nėra galimybės
užtikrinti saugų atstumą tarp įžeminimo
laidininkų ir elektrai laidžių įžemintų
elementų pastate, būtina pastaruosius
pavojingo suartėjimo vietose prijungti
prie apsaugos nuo žaibo įžeminimo laidininkų, o apačioje sujungti su įžemintuvu. Ypatingai svarbu apsaugoti elektros
maitinimo įrangą, nes per įžeminimo ir
potencialų išlyginimo sistemas palaikomas tiesioginis ryšys tarp apsaugos
nuo žaibo ir elektros instaliacijos pastate.

7 pav. Leidžiami įžeminimo laidininko lenkimo kampai
1 lentelė. Ki koeficiento vertės
Apsaugos klasė
1
2
3

Ki
0,1
0,075
0,05

2 lentelė. Kc koeficiento vertės
Įžeminimo laidininkų
skaičius
1
2
≥4

Apytikslės koeficiento
Кс vertės
1
0,66
0,44

Galimos Кс ribos
1
1…..0,5
1…..1/n

3 lentelė. Km koeficiento vertės
Medžiaga
Oras
Betonas, plytos
Polivinilchloridas
Polietilenas

Kad būtų apsisaugota nuo pažeidimų
statinio viduje, būtina naudoti potencialų suvienodinimą pagal standarto
reikalavimus. Tam tikslui, keleto aukštų
statiniuose, naudojant kontūrinį įžemintuvą, dar nuliniame lygyje reikia sujungti
šias konstrukcijas: metalinius pastato
konstrukcinius elementus, metalinius
vamzdynus, išorinius elektrai laidžius
elementus. Aukštesniuose negu 20 m
pastatuose sujungiamos visos metalo
konstrukcijos, nesudarančios apsaugos
nuo žaibo sistemos (metalinis pastato karkasas, vandentiekio ir šildymo metaliniai
vamzdynai, sausi vertikalūs vamzdžiai,
lifto metalinė konstrukciją, kabeliniai kanalai ir kt., išskyrus dujų sistemas). Tokio
pastato įžeminimo laidininkai prijungiami prie žiedinio įžemintuvo žemėje ir
sujungiami horizontaliomis juostomis
kas 20 m pagal statinio aukštį.
Papildomų horizontalių juostų nereikia,
jei įžeminimo laidininkais naudojami
metaliniai rėmai, statinio gelžbetoninė

Km
1
0,5
20
60

armatūra, jei atliktas pamatinis įžeminimas ir papildomai betono kolonose į
viršų sumontuoti įžeminimo laidininkai.
Stambiuose pastatuose, ypač pramoniniuose, svarbu prijungti prie apsaugos
nuo žaibo sistemos statinio natūralius
elektrai laidžius konstrukcinius elementus. Žaibo pataikymo atveju tai leistų
tolygiai pasiskirstyti srovei ir sumažinti
potencialų skirtumą

Pamatinių įžemintuvų
įrengimas
Įžemintuvas yra svarbi kiekvienos išorinės
apsaugos nuo žaibo dalis. Betoniniame
statinio pamate sumontuotas įžemintuvas yra vienas iš geresnių sprendimų.
Toks įrenginys montuojamas pagal
atitinkamus statybinių reglamentų,
standartų, elektros įrenginių įrengimo
bendrųjų taisyklių reikalavimus. Statiniuose naudojamos įvairių tipų pamatų
konstrukcijos. Projektuojant pamatinius
įžemintuvus, kurie bus įžeminimo ir ap-
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8 pav.

9 pav.

10 pav.

saugos nuo žaibo įrenginys, projektavimo darbai pradedami pradinėje darbo
su projektu stadijoje, kad butų galima
įvertinti ir panaudoti visus sujungimo,
įžeminimo taškus ir suplanuoti reikiamus darbus.

būti atlikti ypač kruopščiai naudojant
varžtines jungtis ar suvirinimą, be to, po
to turi būti apsaugoti antikorozinėmis
medžiagomis.

įrengtas radiacinių atliekų saugykloje
Ignalinoje.

Išvadų taškai turi būti patikimai sumontuoti betoniniame pamate ir sujungti
su pamatinio įžeminimo elementais
(9, 10 pav. ), kad reikiamu momentu juos
galima būtų panaudoti. Pramoniniuose
objektuose tikslinga numatyti įžeminimo
taškus visų aukštų kolonose.

Žaibo išlydis yra nenuspėjamas ir, nepaisant visų pastangų, gali sukelti pažeidimus. Norint pasiekti maksimalų
efektą, apsauga nuo žaibo kiekvieną
kartą turi būti sukurta ir pritaikyta
konkrečiam objektui. Dažnai rekonstruojant pramoninius, visuomeninius
ir administracinius pastatus, pigiau
įrengti išorinę apsaugą nuo žaibo ir
įžeminimą nepriklausomai nuo statinio laidžių konstrukcijų, negu nustatyti jų tinkamumą arba rekonstruoti.
Siekiant išvengti nuostolių nuo žaibo,
rekomenduojama atkreipti dėmesį į įžeminimo ir ekranavimo sistemų detalių
parinkimą, apsaugos nuo viršįtampių
sistemų priežiūrą, aptarnaujančio personalo žinias. Paskutinius dešimtmečius
pasikeitė specialistų požiūris į žaibo
sukeltą žalą. Dar neseniai buvo nurodoma, kad pagrindinis žaibo pavojus
– aukštos temperatūros kanalas, kuris
sukelia gaisrus ar net sprogimus. Šiandien vienu stipriausiu žaibo pavojumi
pagrįstai laikomas elektromagnetinis
laukas. Žaibo ėmikliui pagavus žaibo
išlydį, milžiniškas elektromagnetinis
laukas pasiskirsto per žaibosaugos sistemą ir metalines konstrukcijas, dėl to
specialistai stengiasi padidinti žaibolaidžių apsaugos zoną, juos montuoti kuo
toliau nuo saugomų objektų. Tradiciniais
sprendimais tai kainuoja pakankamai
brangiai. Būtina pastebėti, kad net ir
patys tobuliausi normatyvai neduos
receptų visiems atvejams. Standartuose
nurodomi pagrindiniai principai, kaip
įrengti apsaugos nuo žaibo sistemas,
taip pat rekomendacijos, kaip spręsti
pagrindinių elementų įrengimą.

Įžemintuvo įrengimas skiriasi priklausomai nuo to, kaip įrengta šiltinimo ar
hidroizoliaciniai sluoksniai. Visiškai izoliuotose pamatuose negalima įrengti
pamatinio įžemintuvo.
Bendru atveju pamatinis įžemintuvas
turi būti įrengiamas kaip visiškai uždaras
kontūras ir praklotas už pamatų išorinių
sienų, žemiau hidroizoliacijos užtvaro. Tas
pats taikoma ir statiniams su pamatiniais
blokais. Pamatuose iš armuoto betono
įžemintuvas turi būti sumontuotas pačiame apatiniame armatūros sluoksnyje
(8 pav.). Stambiuose objektuose reikia
padaryti skersinius sujungimus, „akių“
dydis 20 x 20 m (mažesnis „akių“ žingsnis padidina įžemintuvo efektyvumą).
Apsaugai nuo korozijos ir mechaniniam
atsparumui palaikyti iš visų įžemintuvo
pusių betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.
Įžemintuvą galima montuoti tiesiogiai
tranšėjoje, prieš betonavimą užfiksavus distanciniais laikikliais. Įžemintuvas
montuojamas iš cinkuotos plieninės
juostos 30 x 3,5 mm (cinko sluoksnis
70 mk) arba iš plieninės cinkuotos 10
mm vielos (cinko sluoksnis 50 mk). Ypač
didelę reikšmę turi antikorozinė išvadų iš
betono apsauga – pvz., kontaktų vietos
potencialų išlyginimui prijungti. Tokias
kontaktines išvadų vietas rekomenduojama daryti iš nerūdijančio plieno. Jungtys tarp atskirų plieninių juostų ar vielos
elementų galimos tik betono viduje. Bet
ir šiuo atveju, kaip rodo praktika, reikia
priežiūros, kad sujungimų vietos per
jungtis betonuojant neišsiskirtų. Jeigu
reikalingi sujungimai ne betone, jie turi

Statinio sienos ir pamatai yra apsaugoti
šiltinimo izoliaciniu sluoksniu, izoliacinių medžiagų savitoji varža yra žymiai
didesnė už betono atitinkamą varžą,
todėl šiltinimo sluoksnis atlieka ir elektros izoliacijos funkciją. Jei visas statinio
pamatas apsaugotas hidroizoliacija, pagal daugiasluoksnį principą naudojant
bitumines izoliacines medžiagas, arba
jei pamatas apsaugotas ištisiniu šiltinimo sluoksniu, reikia įrengti papildomą
įžeminimą po hidroizoliaciniu sluoksniu. Šis įžemintuvas turi būti tokių pat
dydžių kaip ir pamatinis įžemintuvas.
Pamate turi būti paklotas įžemintuvas,
skirtas potencialams išlyginti. Apsaugos
nuo žaibo sistema taip pat turi būti prijungta prie bendro statinio įžeminimo
įrenginio. Toks sprendimas atitinka esamų Elektros įrenginių įrengimo taisyklių
reikalavimus ir sujungia visus įžeminimo
įrenginius – tarp jų ir apsaugos nuo žaibų ir viršįtampių įrenginius.
Įžeminimo sistemos laidininkų patikimumas priklauso nuo parinktų medžiagų,
dangų ir ypač jungčių kokybės. Paprastai
rekomenduojama naudoti medžiagas iš
nerūdijančio plieno ar „karštai“ cinkuoto plieno. OBO Bettermann gamyklose
atliekami šių mazgų papildomi testai,
kurie patvirtina ypač aukštą patikimumą
ir kokybę. Šiuo metu pamatiniai įžemintuvai pradėti rengti ir Lietuvoje. Vienas
iš didesnių tokių įžeminimo kontūrų yra

Pabaiga
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teisė

Mūsų energija –
geresniam mūsų
ir ateities kartų gyvenimui.

UAB „Fortum Heat Lietuva“

Siūlome konkurencingus apsirūpinimo
šilumine energija sprendimus, pagrįstus
biokuro ir kito vietinio kuro panaudojimu.
Investuojame į efektyvius energijos gamybos
būdus, ekologiškas bei saugias technologijas.

Buveinė: Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faksas (8 5) 278 8221

GERIAUSIA CAD PROGRAMINĖ ĮRANGA
PROFESIONALAMS – Cads Planner Electric
Artimiausias CADS Planner Electric seminaras
Vilniuje 2010.03.18 dieną.

Cads Planner Electric – efektyviausia elektros/
automatizacijos projektavimui skirta programinė įranga.

Daugiau informacijos www.cads.lt

Palyginkite savo naudojamą programinę įrangą su CADS
Planner Electric ir pasirinkite geriausią!

Kymdata Oy

P. Lukšio g. 32

08222 Vilnius

Tel. +370 5 2741153

www.cads.lt
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APSAUGOS NUO ÞAIBO KLAUSIMAI BUVO
NAGRINËJAMI IR PRIEÐKARINËJE LIETUV O J E . PAT E I K I A M E K E L E T À I Ð T R A U K Ø I Ð
1 9 2 9 M . „V A R P O “ S PA U S T U V Ë S I Ð L E I S T O S
P. U O G I N T O K N Y G U T Ë S „ P E R K Û N I J A I R
P E R K Û N S A R G I A I “.

sužinoti tas atstumas. Pavyzdžiui: nuo
sužaibavimo iki griausmo suskaitome
iki šešių, tai gautą skaičių padaliname iš
trijų ir gauname atstumą nuo įvykusios
perkūnijos kilometrais...

Kalba netaisyta:
...Kaime matyti didelis susirūpinimas
apsisaugoti nuo perkūnijos: kur tik pažiūrėsi, visur matysi pristatytų įvairaus
pavidalo perkūnsargių. Ir suprantamas
dalykas. Geriau padaryti išlaidas įrengimui perkūnsargių, negu turėti milžiniškus
nuostolius, kuriuos padaro perkūnijos
padegimai...
...Bet iš tų perkūnsargių, kuriuos matome kaimuose karčių pavidale, nedaug
naudos turima. Jie apsaugo, kaip paskiau
matysime, labai menką plotą; nors kenkti,
kaip kai kurie mano, taip pat nekenkia.
Čia turima galvoje gerai įrengtus (stiebų
pavidale) perkūnsargius...
...Dėl to, kad perkūnija padaro daug
nuostolių ir kad perkūnsargių statymas
neina tinkamu keliu, reikia rimtai susirūpinti – reika teikti tuo klausimu daugiau
nurodymų...

...Daug kas išrodinėja, kad perkūnsargis
yra nemoksliškas pavadinimas, bet visi
žaibolaidžiai, žaibogaišiai, žaibosargiai,
į juos įsigilinus, taip pat ne pilnai atsako jų reikšmei. Tuo tarpu pavadinimas
perkūnsargis yra labiau įsigalėjęs, be to,
jis sukelia ir neįsigilinusiam į tą dalyką,
pilną vaizdą jo reikšmės...
...Žaibas mūs pasiekia greičiau negu
griausmas. Šviesa sklinda labai greitai
300.000 kilometrus per sekundą. Jeigu
viename Lietuvos krašte įvyko perkūnija,
tai per kokią tūkstantinę dalį sekundos
(vienu momentu) žaibo šviesa pasiekia
kitą Lietuvos kraštą. Tuo tarpu griausmas
sklinda daug lėčiau, t.y. 330 metrų (trečdalį kilometro) per sekundą. Iš to galima
padaryti išvadą, kad kiek sekundų praėjo nuo sužaibavimo iki griausmo, tiek
trečdalių kilometrų atstumu nuo mūsų
įvyko perkūnija. Kadangi sekundos laikas lygus vienos sekundos ištarimui, tai
labai lengvai kiekvienu momentu galima

...Kyla klausimas ar žaibo elektra, eidama ant trobesio pastatytu perkūnsargio
laidininku (metaline viela) nepakenks
trobesiui? Mes jau žinome, kad žaibo
elektra, eidama oru, blogu laidininku,
įkaitina jį ir duodą žaibą ir visa tą, ką
mes vadimame perkūnija. Toji pat žaibo
elektra pakliuvusi į perkūnsargio laidininką, nueis juo kaip paprasta aukšto
įtempimo elektros srovė, todėl trobesiui jokio pavojaus negali būti; žinoma,
reikia žiūrėti, kad perkūnsargis būtų
gerai įrengtas...
...Gali pasitaikyti, kad perkūnsargio dalys
nevisai tinkamai tarp savęs sujungtos ar
įžeminimas prastas, todėl žaibo elektra
gali peršokti į trobesį ir jį padegti. Nurodyti trobesio apsaugojimo būdai žiūrėta
ekonomijos, brangesniems trobesiams,
turintiems visuomeniškesnį pobūdį,
perkūnsargių įrengimai daromi tobulesni. Tobulumas daugiausia pareina
nuo to, kaip tankiai yra vedami trobesio
laidininkai ir kaip tankiai statomi žaibo
priėmėjai...
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SIRIUS naujovës
Siemens visiškai atnaujino SIRIUS S00 ir S0
gaminių seriją. Šie gaminiai skirti variklių
jungimui, paleidimui, apsaugai ir kontrolei. S00 dydžio komutacinės aparatūros
galių spektras praplėstas iki 7,5 kW, S0 dy-

„Mokomatai“ padës
greièiau ir pigiau
apmokëti sàskaitas

džio – iki 18,5 kW. Tai reiškia, kad 3RT2
kontaktoriai iki 38 A ir 3RV2 automatai
iki 40 A turi tik 45 mm plotį! Surenkant
fiderius, reversinius starterius, taip pat
„žvaigždė-trikampis” paleidiklius, brangias jungiamąsias detales pakeis 3RA27
ir 3RA28 funkciniai moduliai. Moduliai

turi integruotas įjungimo ir išjungimo
uždelsimo reles, logikos funkcijas bei
laiko nustatymus. Naujos 3RR2 kontrolės
relės, jungiamos tiesiai su kontaktoriumi,
stebi ir informuoja apie srovės sumažėjimą ir padidėjimą, kabelio nutrūkimą,
fazės dingimą.

naujovę - „mokomatų“ sistemą su programine įranga - savo lėšomis sukūrė
UAB „ERP“ ir šios bendrovės investicinis
padalinys „Antigravity Ventures“.

AB „Lietuvos paštas“ ir informacinių
technologijų bei verslo konsultavimo
įmonė „ERP“ pristatė bendrą projektą –
„Mokomatą“. Tai - vienintelis, sertifikuotas
ir Lietuvos rinkai pritaikytas mokėjimų
įrenginys. Naudodamiesi „mokomatais“
gyventojai galės patys apmokėti sąskaitas už komunalines, telekomunikacijų,
interneto, kabelinės TV, draudimo ir kitas
paslaugas. Pirmuosius „mokomatus“ jau
galima rasti didžiuosiuose prekybos centruose, o įmokos ir mokesčiai iki 2010 m.
kovo 31 d. priimami nemokamai. Šią

DISKUSIJOS APIE LIETUVOS
ENERGETIKOS DABARTĮ IR ATEITĮ
APSILANKYKITE
WWW.NEFAS.EU
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Elektros energijos RCM tipo nuotëkio
tiekimo ir
srovës prietaisas
naudojimo taisyklës Įrengimų eksploatacijos ir darbo apsauga, kaip ir personalo apsauga, tampa
- naujas leidimas
vis svarbesnė. Prastovos dėl netikėto
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu
Nr. 1-38 patvirtintos „Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklės“, reglamentuojančios vartotojų santykius su
tiekėjais, skirstomųjų tinklų operatoriais
bei perdavimo sistemos operatoriumi.
Lietuvos elektros energetikos asociacija kartu su UAB „Energetika” jau išleido
minėtas taisykles. Taisykles galite įsigyti
įmonėje UAB „Energetika”, adresu: Žvejų g. 14, Vilniuje (Lietuvos energetikos
muziejuje, leidinio kaina – 5,45 Lt su PVM).
Kontaktinis asmuo: Zofija Leikaitė, tel. /
faks. 8 5 278 2509, mob. tel. 8 682 66908,
el. p. Zofija@pro.lpc.lt. Pinigus už leidinius galite pervesti į UAB „Energetika”, įmonės kodas: 121060628, sąskaitos Nr. LT467044060001027858,
AB SEB banke.

apsaugos prietaisų suveikimo generuoja didžiulius nuostolius, todėl jų turėtų
būti ypač vengiama. To išvengti ir padeda nuotėkio srovės prietaisai (RCM).
Minėti prietaisai stebi nuotėkio sroves
elektros instaliacijoje ir siunčia signalą,
kai nuotėkio srovės viršija nustatytą
vertę. Tai leidžia jas eksploatuojančiam
personalui nustatyti ir pašalinti gedimus
prieš netikėtą gamybos sustabdymą.
Nepageidaujamo grandinių atjungimo galima išvengti laiku diagnozavus
ir tinkamai parinkus veiksmus. RCM
skirtas kontroliuoti elektros grandinių
nuotėkio srovės kontrolei bei signalo,
jog nuotėkio srovė viršija nustatytą
vertę, davimui.

Tokiu būdu išvengiama neplanuoto gamybos sustabdymo;

• Didesnis darbo našumas ir eksploatavimo saugumas nuolat stebint srovės
nuotėkį;

• Prietaisai skirti plačiam pritaikymui:
srovės sumavimo transformatoriai yra
įvairių dydžių, nuotėkio srovės prietaisai
(RCM) gali būti naudojami tiek signalizacijai, tiek perjungimui;

• Galimybė reguliuoti ribines nuotėkio
srovės vertes ir reakcijos laiką leidžia laiku
pastebėti nukrypimus ir į juos reaguoti.

• Papildoma priešgaisrinė apsauga gali
būti įgyvendinama taikant RCM stebėjimo sistemą.

Dabar kai visi taupome elektros energiją,
mes norėtume pasiūlyti vieną iš sprendimų - programuojamą temperatūros
reguliatorių FIT. Šis reguliatorius palaiko
norimą patalpos temperatūrą ir naudojamas kartu su elektrinio grindų šildymo
įranga, kitais elektriniais ar dujiniais patalpų šildymo prietaisais. Reguliatorius
programuojamas tik keturiais mygtukais, o jo programos lengvai keičiamos.
Specialios funkcijos dėka galime stebėti
elektros energijos suvartojimą per tam
tikrą laikotarpį ir taip pasirinkti ekonomiškiausią ir tinkamiausią režimą.

Naujos knygos

tros energetikos sistemų technologijas
be formulių“ suprantamai supažindina
skaitytoją su elektros energetikos sistemų veikimo principais.

Daugiau informacijos rasite:
www.elektrobalt.lt

Praeitų metų pabaigoje pasirodžiusi
Dr. Anzelmo Bačausko knyga „Apie elek-

RCM Privalumai:

Jauki aplinka
ir energijos
taupymas

Išėjo ilgamečio mūsų žurnalo bendradarbio inžinieriaus Stasio Bilio knyga
„Hidroelektrinių miražai Lietuvoje 1909
– 2009“, aprašanti pastangas išnaudoti
Lietuvos hidroenergijos išteklius.

Taip pat išleista Stanislovo Danilos knyga
„Kruonio HAE: trumpasis radimosi metraštis“, kurioje glaustai išdėstyta Kruonio
hidroakumuliacinės elektrinės hidrotechninių įrenginių statybos istorija.

35

kronika

36

Vilniuje bus
pristatytas
dviraèiais
varomas kinas
Jau 2010 m. balandžio mėnesį vilniečiams
bus pristatyta neįprasta pramoga – Velokinas. Kino teatre “Pasaka” žiūrovai bus
kviečiami išbandyti savo jėgas ir patiems
gaminti elektrą, reikalingą filmo rodymui.
Organizatoriai žada įrengti 10 specialiai
pritaikytų dviračių, kurie ir gamins reikiamą elektrą. Ekonomišką ir ekologišką “Velokiną” bus galima išbandyti kiekvieną balandžio ketvirtadienį. Projektą
įgyvendina įmonės www.velo-city.lt ir
www.veloklinika.lt.

Panašus organizatorių projektas „Kulšių kovos“ - Pogo bare Vilniuje. Organizatorių nuotr.

Seime áregistruotas Atsinaujinanèiø
energetikos iðtekliø ástatymo projektas
2010 m. vasario 18 d. Seime įregistruotas Atsinaujinančių energetikos išteklių
įstatymo projektas, kurį pateikė Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas
Jonas Šimėnas. Pristatydamas visuomenei
minėtą projektą, Komiteto pirmininkas
pabrėžė, kad alternatyviosios energetikos diegimas ir jo suteikiami privalumai
naudotų didžiulius šiuo metu esamus
neišnaudojamus energetinius išteklius.
Tai - ir Lietuvoje didesni nei daugelyje
kitų ES šalių biomasės ištekliai (todėl
patrauklios galimybės naudoti biomasės
išteklius artimuoju laikotarpiu, ypač kogeneracijai), taip pat dideli vėjo energijos
ištekliai. Taip pat buvo užsiminta, kad ir
ES teisinė bazė skatina remti alternatyviosios energetikos vartojimą, be to yra
imperatyvių direktyvų, konkrečiai nurodančių mažinti CO2 emisiją ir kita.

Pasikeitë

Energetinės nepriklausomybės ir saugumo įgyvendinimo galimybės ženkliai
padidėja išvysčius alternatyviosios energetikos išteklių naudojimą, atkreipė dėmesį Jonas Šimėnas. Maksimaliai pradėjus
naudoti biomasę vien šildymui, Lietuva
galėtų ženkliai sumažinti tuo tikslu importuojamų dujų kiekį, kuris pinigine
išraiška artimas 1 mlrd. litų.
Svarbus yra ir socialinių – ekonominių
problemų sprendimo aspektas. Alternatyviosios energetikos vystymas leistų
sukurti papildomai apie 20 tūkst. darbo
vietų. Prie faktorių, trukdančių vystyti
atsinaujinančius energetikos išteklius,
Jonas Šimėnas priskirtų nesusiformavusią nacionalinę skatinimo ir mokestinę
bazę, nesusiformavusius atsinaujinančius
energetikos išteklių įrenginių gamybos

adresas

UAB “KLINKMANN LIT” savo klientų laukia naujose ir erdviose patalpose
Vilniuje, Kauno g. 34, privažiavimas iš Panerių gatvės, adreso žemėlapis
pateikiamas interneto svetainėje: http://www.klinkmann.lt.
Telefonai ir el. pašto adresai liko tie patys.

pajėgumus, technologijų bei patirties
stoką. Didelio masto atsinaujinančios
energetikos išteklių vystymui yra nepakankami ir nuosavi finansiniai ištekliai bei
silpna techninė infrastruktūra.
Komiteto pirmininko nuomone taip pat
svarbu įvertinti ir „tradicinės energetikos politikos” rėmėjus, kuriems vienas
galingas elektrą generuojantis objektas
labiau priimtinas, nei daug mažų elektrą
gaminančių, atsinaujinančius energetikos
išteklius naudojančių elektrinių.
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko
Jono Šimėno nuomone, Seime įregistruoto
įstatymo projekto priėmimas leistų ženkliai
suaktyvinti alternatyviosios energetikos
plėtrą Lietuvoje, taip pat leistų sukurti
virš 12 tūkst. naujų darbo vietų.
Administracija:
Tel. (8 ~ 5) 215 1646
Faks. (8 ~ 5) 216 2641
El. p. post@klinkmann.lt
Prekybos salė:
Tel. / faks. (8 ~ 5) 216 3583
El. p. uzsakymai@klinkmann.lt
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Apžvalgą paruošė Tomas Baranauskas

Pirmasis pasaulyje tranzistorius
be jungèiø gali ið pagrindø
pakeisti lustø gamybos pramonæ
2010 m. vasario 21 d. mokslininkai Tyndall Nacionaliniame Institute Airijoje
sukūrė pirmąjį pasaulyje tranzistorių be
jungčių, kuris gali iš pagrindų pakeisti
mikroschemų gamybą puslaidininkių
pramonėje. Tranzistorius yra pagrindinis
elementas visų elektroninių prietaisų
gamyboje. Įprasti tranzistoriai turi jungtis, sudarytas iš dviejų silicio gabalėlių,
turinčių skirtingus polius, kurios leidžia
išjungti ir įjungti srovę tranzistoriuje.
Vis dėlto srovė gali nutekėti per jungtis,
taip padidindama energijos suvartojimą
ir sukeldama neefektyvumą. Jungtys
taip pat yra pagrindinis kainą keliantis
rodiklis lustų gamybos procese. Tranzistorius be jungčių siunčia srovę per

kelių atomų skersmens silicio laidą,
o srautą kontroliuoja taip vadinama
„vestuvinio“ žiedo formos konstrukcija,
kuri gali elektriškai suspausti silicio laidą. Tyndall tranzistoriai be jungčių turi
beveik idealias elektrines savybes, taip
pat jie turi potencialą veikti greičiau ir
sunaudoti mažiau energijos, be to jų
architektūra yra pakankamai paprasta,
todėl jie gali būti pagaminti netgi ypač
mažo dydžio. Profesorius Žanas Pjeras
Kolindžas (Jean – Perre Colinge) sako,
kad jo kūrinys turi daug panašumų su
idealia puslaidininkio tranzistoriaus
struktūra, kuri buvo pateikta svarstyti
dar 1925 m., tačiau niekas iki šiol taip
ir nesugebėjo jo pagaminti.

Plačiau:
http://www.tyndall.ie/control/
include_database.html?DB=~/press.
dbf&RO&OL&TC=1&DE=1
http://siliconrepublic.com/news/
article/15331/randd/nanotechbreakthrough-to-revolutionisemicrochip-manufacturing

IBM pleèia jutikliø naudojimà energetikoje
IBM paskelbė planus plėstis į naują veiklos
sritį, kurioje bus naudojamos futuristinės
technologijos. Jutiklių technologijos jau
dabar yra plačiai naudojamos aplinkos
stebėjimui bei problemų nustatymui IT
duomenų centruose ar serverių spintose. IBM planuoja plėsti šių technologijų
panaudojimą energetikos srityje, kas
leistų rinkti duomenis apie energetinių
resursų vartojimą, gedimų diagnozes ir

pan. IBM pati negamins jutiklių, tačiau
mato dideles jų pritaikymo galimybes,
naudojant jau sukurtą programinę įrangą. Jutiklių technologijos, programinės
įrangos pagalba gali „padengti“ verslo
biurų kompleksą ar net visą miestą tarsi
paklodė. Jutikliai gali rinkti informaciją
apie fizinę sistemų būklę ir pvz., atrasti
plyšius vamzdžiuose nustatant aplinkos
pakitimus šalia vamzdžių. Centralizuo-

tos valdymo sistemos, paremtos Tivoli
programine įranga, galėtų surinkti jutiklių duomenis, juos analizuoti ir sukurti
perspėjimo signalus, kurie praneštų apie
esamas neišspręstas problemas.
Plačiau:
http://www.computerworld.com/s/
article/9160559/IBM_extending_
sensor_use_beyond_data_centers

Naujas atsitiktiniø skaièiø generavimo
bûdas gali pagerinti interneto saugumà
Atsitiktiniai skaičiai yra labai svarbi kompiuterių ir interneto saugumo dalis. Jie
leidžia interneto svetainėms ir naršyklėms
koduoti duomenis, siunčiamus tarp jų
naudojant sesijos raktą. Atsitiktinio skaičiaus „kokybė“ priklauso nuo to, koks
tikras atsitiktinis skaičius jis yra. Jeigu
skaičius nėra tikras atsitiktinis, tuomet
kas nors gali atspėti apsaugos raktą. Iš
tiesų neįmanoma sukurti sekos, kuri
yra visiškai nenuspėjama skaičiavimo
priemonėmis.

Vokiečių mokslininkų komanda sukūrė
atsitiktinių skaičių generatorių, kuris naudoja papildomą atsitiktinumo sluoksnį
priversdamas kompiuterio atminties
elementą atsitiktinai pasikeisti tarp
dviejų būsenų: 1 ir 0. Prieš pat įjungimą keitiklis yra metastabilioje būsenoje,
kurioje jo elgesys negali būti nuspėjamas. Metastabilios būklės pabaigoje
gaunamas visiškai atsitiktinis atminties
turinys. Atsitiktinumo laipsnis priklauso
nuo masyvo dydžio - esant didesniam

masyvui, gaunami geresnės kokybės
atsitiktiniai skaičiai.
Bandymai parodė, kad šie atsitiktiniai
skaičiai yra beveik dvidešimt kartų saugesni, negu skaičiai, gauti tradiciniais
metodais.
Plačiau:
http://www.sciencedaily.com/
releases/2010/02/100222082529.htm
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bendrai naudojamų elektros energetikos
objektų, skirtų elektros energijai perduoti
ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarką (toliau – Įsakymas). Įsakyme numatomas dokumentų, kuriuos,
siekdamas įvertinti bendrai naudojamo
elektros energetikos objekto techninę
būklę dėl tinkamumo tolimesnei eksploatacijai, objekto savininkas turi pateikti
Valstybinei energetikos inspekcijai, sąrašas. Pagal naująją tvarką Valstybinės
energetikos inspekcijos pareigūnas turi
pateikti išvadą per 30 dienų. Įsakymas
įsigaliojo 2010 m. sausio 8 d.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko įsakymas „Dėl vartotojų (juridinių ir fizinių
asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo
įrengtų bendrai naudojamų elektros
energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės
būklės nustatymo tvarkos patvirtinimo“,
Nr. 1V-139, Žin., 2010, Nr. 2-104.

Apžvalgą paruošė
SORAINEN
Baltic Law Firm of the Year
www.sorainen.com

Ðilumos ûkio
ástatymo pakeitimai
2010 m. sausio 5 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
2, 10, 12, 20, 21, 22, 27, 30, 37 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuriuo
siekiama įgyvendinti 2006 m. gruodžio
12 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2006/123/EB „Dėl paslaugų
vidaus rinkoje“ (toliau – Direktyva) reikalavimus.
Anksčiau galiojusio Šilumos ūkio įstatymo
nuostatos dėl teisinės formos ribojimo
neatitiko Direktyvos reikalavimo, neleidžiančio nustatyti įpareigojimo tiekėjui
būti tam tikros teisinės formos, todėl
pakeistame įstatyme apibrėžta nauja
asmens sąvoka, atitinkanti Direktyvos
reikalavimus. Naujose įstatymo nuostatose apibrėžiami būtini reikalavimai,
kuriuos turi atitikti asmenys, siekiantys
gauti licencijas užsiimti licencijuojama
veikla, bei reikalavimai, kurių turi laikytis

tokias licencijas gavę asmenys, taip pat
nustatomi išduotų licencijų galiojimo
sustabdymo ar panaikinimo pagrindai. Naujuoju reguliavimu numatomas
ribojimas, kad licencijos išduodamos
neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.
Įstatyme įtvirtinamas įspėjimo apie
licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą institutas. Įstatymas įsigaliojo
2010 m. sausio 5 d.
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 10, 12, 20, 21, 22, 27, 30, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas,
Nr. XI-592, Žin., 2010, Nr. 1-6.

Patvirtinta elektros
energetikos
objektø techninës
bûklës nustatymo
tvarka
2009 m. gruodžio 30 d. Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas priėmė
įsakymą, kuriuo patvirtino vartotojų
(juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki
Energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų

Patvirtintas
elektros energijos
pirkimo-pardavimo
sutarèiø sàlygø
apraðas
2010 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos
energetikos ministras priėmė įsakymą,
kuriuo patvirtino standartinių elektros
energijos pirkimo-pardavimo sutarčių
su buitiniais vartotojais sąlygų aprašą
(toliau – Įsakymas). Įsakymas nustato
elektros energijos pirkimo-pardavimo
sutarčių su buitiniais vartotojais sudarymą, įsigaliojimą, nutraukimą, elektros energijos tiekimo tvarką ir sąlygas,
elektros energijos kainos nustatymo
tvarką, buitinio vartotojo atsiskaitymo
už elektros energiją tvarką, šalių teises,
pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, skundų ar prašymų
nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką,
sutarties galiojimo terminą, jos keitimo
ar nutraukimo sąlygas ir tvarką. Energetikos ministro įsakymas įsigaliojo
2010 m. kovo 1 d.
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro įsakymas „Dėl standartinių
elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvir tinimo“,
Nr. 1-43, Žin., 2010, Nr. 23-1092.
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Smart Grid
in Lithuania
4 page
The article describes the plans of the
expansion of the application of the
smart grid in Lithuania’s power network,
which is also the subject to the priorities of the famous “20-20-20” aspirations
of the European Parliament Directive
2009/72/EB. The developing of smart
metering is also discussed. Integrated
smart grid deployment in Lithuania is
a significant challenge. There will be
a lot of work in this field – selection of
the activity direction, feasibility analysis,
project planning and enforcement of the
pilot projects, also the implementation
of this complex in the end.

Is it Worth
to Build Low
Capacity Wind
Power Plant?
14 page

Small Wind
Power Plants
8 page
Wind power plants with the area of the
wind-circle which does not exceed 200m2
is described as the small wind power plants. It is easy to calculate - if wind-circle
covers 200m2 surface area, the length
of each blend will be not longer than
8m. In Lithuanian conditions, the wind
power plant with the 200m2 wind-circle
coverage surface and well-made wind
power generator with the mechanical
drive, wind blow at 14.5m/s wind, can
generate 60kW of power, while at the
conventional wind blow 6.5m/s – up
to 15 - 30kW. The article describes the
small wind power installations, operating
characteristics, also the applicable laws
and regulations. The theoretical justification and supporting calculations are
also introduced.

There are no many sunny days in Lithuania; therefore the alternative wind power
energy source is considerably growing.
There are many wind power plants with
hundred of kilowatts capacity installed
near the seaside, in addition a few kilowatts capacity wind power plants are
also seen in the rural settlements and
suburban single-family houses. The
purpose of this article is to introduce
the reader with the opportunities of
the low-power wind turbines, installed
in the individual residential home. The
energy-time and weekend schedules,
also wind speed charts are provided
in the article. The author convincingly
shows that the mini-electric wind power
plant has considerable benefits with the
payback within 4-5 years.

Lightning
Protection in
Buildings and
Constructions
25 page
Professionally designed and installed
lightning protection is one of the complex technical problems. There are no
simple methods of lightning protection;
therefore key decisions on this matter
have to be discussed during the building
design process in order to save the finances if the building is reconstructed.
As confirmed by the experience, the lack
of the effective lightning protection can
cause further losses because of possible
fire and explosion cases. The article professionally describes the new Lithuanian
lightning protection standard, which
came into force recently.
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OBO FireBox
Kabelių funkcionalumo palaikymui

Kabelinės instaliacijos apsauga nuo ugnies pagal DIN 4102, 12. dalį
Duroplastinė OBO FireBox gaisro atveju prailgina kabelinės trasos funkcionalumo trukmę. Išbandyti ir sertiﬁkuoti modeliai
B100E, B160E, B250E savo užduotis atlieka patikimai ir saugiai. Viskas sukomplektuota: jungiamoji kaladėlė, keturi
plombuojami varžtai ir du ankeriai. Kaip visada Jūsų poreikiams OBO siūlo savo kompleksinį sprendimą.
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