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Ignalinos atominės
jėgainės paveldas –
painūs sprendimai ir sunki
našta kartų kartoms

Dr. Stasys Bačkaitis,
P.E., CPM, Fellow SAE (JAV)
Kai 2004 m. Lietuva pasirašė stojimo
į Europos Sąjungą sutartį, kartu pasi
rašė ir protokolą Nr. 4, kuriuo Lietuva
2009 m. gruodžio 31 d. įsipareigojo
sustabdyti Ignalinos Atominę elektrinę
(IAE). Buvo pasižadėta atsisakyti seno
sios elektrinės, tačiau išsaugota teisė
statyti naują ir taip išlikti branduolinės
energetikos valstybe.
Prezidentė D. Grybauskaitė pareiškė,
kad nuo tos dienos, kai sustojo IAE, pra
sidėjo tikra Lietuvos energetinė nepri
klausomybė. Bet, ar tikrai? IAE uždaryta,
bet energijos gavimo problemos ne tik
nesumažėjo, o iš tikrųjų dar daugiau iš
augo ir tapo dar sudetingesnės. Nors
jau daugiau kaip dešimt metų kalbama
apie svarbias elektros jungtis su Lenkija
ir Švedija, kol kas nieko apčiuopiamo ne
padaryta. Beveik visa elektros gamyba
tapo priklausoma nuo iš Rusijos gaunamų
energetinių žaliavų importo. Naujos ato
minės elektrinės Visagine (NAE) statybai
Rusija netiesiogiai sudaro kliūtis viešai
paskelbdama, kad Karaliaučiaus kraš
te iki 2018 m. bus įrengti du didžiuliai
atominiai reaktoriai, kurių pagamintos
elektros su nemažu pertekliumi užteks
ne tik visai Karaliaučiaus sričiai, bet taip

pat ir Baltijos valstybėms. Baltarusija irgi
planuoja netoli Vilniaus pastatyti pana
šaus galingumo atominę elektrinę. Kyla
klausimas, kas pirks Lietuvos naujos ato
minės elektrinės generuojamą energiją,
jeigu Rusija turės didžiulį elektros per
teklių šiame regione ir galės ją Baltijos
energijos biržoje parduoti pigiau, nei
užsienio investuotojo pagamintą elek
trą Lietuvoje. Dėl šių priežasčių, prieš
kelis metus Lietuvos politikų ir žinias
klaidos išgarsinta atominės energijos
partnerystė su Latvija, Estija ir Lenkija
pradeda irti, o tuo pačiu NAE poreikis
vis mažėja.
Nors net iki dabar Lietuvos energetinė
ateitis mūsų politikų akyse susieta su
branduoline energetika, ji negali užtik
rinti nei visiškos nepriklausomybes, nei
krašto energetinio saugumo. Atominė
energija visuomenei pateikiama kaip
patogi ir racionali alternatyva, galinti
išspręsti Lietuvos energijos problemas.
Vis dėlto, po šia paviršutiniška, gražiai
nuspalvinta žieve glūdi dvi didžiulės
ir sunkiai išsprendžiamos problemos.
Viena problema yra surišta su milžinis
ku finansų sutelkimu NAE statybai ir
susidariusių skolų grąžinimu, kita - su
išlaidomis, susijusiomis su branduolinio
kuro ir kitų radijo aktyvių atliekų dauge
lio šimtų metų apsauga.
Lietuva, kaip valstybė, neturi ir, deja, ne
turės savų lėšų ateityje pastatyti naują
atominę jėgainę. Energetikos ministerija
jau paskelbė kvietimą dalyvauti viešaja
me pirkime, kuriuo kviečia investuotojus
finansuoti 51 proc. statybos išlaidų, taip
pat perimti tokios jėgainės valdymą. Lie
tuvos Vyriausybė tikisi, kad investuotojų
atsiras, nes Lietuva siūlo jiems Baltijos
regiono elektros rinką. Jeigu toks in

vestuotojas ir atsiras, jis taip pat norės
gauti stambias palūkanas už dešimties
milijardų litų investiciją. Akivaizdu, kad
dešimt metų, kol bus statoma NAE, pa
lūkanas už šias investicijas turės mokėti
Lietuvos vartotojas, nors statoma elektri
nė dar nepagamins nė vieno vato elek
tros. Skaičiuojant, kad Lietuvos vartotojai
naudos apie 9 -10 TWh elektros energi
jos, vien palūkanų išlaidoms padengti
kiekvienas vartotojas turės papildomai
sumokėti apie 10 centų antkainį už kiek
vieną sunaudojamą kilovatvalandę. Pats
kapitalo grąžinimas, kuris užtruktų apie
20 metų, pridėtų dar apie 5 centus. Pa
našios išlaidos susidarys ir už Lietuvos
partnerių investicijas, nors ne visai aišku,
ar šios išlaidos pasirodys bendroje visų
mokesčių formoje, ar bus surenkamas
kaip mokestis už sunaudotą energiją.
Bet kokiu atveju, pridėtiniai mokesčiai
prie dabartines elektros energijos kainos
pakils mažiausiai 15 - 20 centų už vieną
kilovatvalandę. Greičiausiai bus pridėtas
ir papildomas administracinis antkainis,
kaip kad jau daroma dabar. Pastačius
naują atominę, prie šių palūkanų ir pa
skolos grąžinimo kaštų, reikės pridėti ir
pačios elektros gamybos kaštus, užsie
niečio operatoriaus uždarbį, elektros
persiuntimo išlaidas, statinio ir įrangos
amortizaciją, kuro kaštus, remontą, vals
tybinius mokesčius, draudimą ir pan.
Susumavus visas išlaidas, Lietuvos var
totojo išlaidos už kiekvieną sunaudotą
kilovatvalandę greičiausiai gerokai vir
šys 50 centų. Tačiau tai - tik išankstinės
apčiuopiamos investicijų kainos už NAE
įrengimą ir jos eksploataciją.
Daug sudėtingesnis yra branduolinio
kuro ir kitų atliekų apsaugos pridėtinių
išlaidų įvertinimas, kurias taip pat turės,
vienokiu arba kitokiu būdu, padengti
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elektros vartotojai pridėtiniais tarifais arba
valstybinių mokesčių forma. Pabrėžtina,
kad pasibaigus pirmai branduolinio kuro
kasečių veiklai naujame reaktoriuje, jų
apsaugos problemos, o taip pat su jomis
susijusios išlaidos prisidės prie jau esamų
IAE radiokatyvių atliekų ir jų apsaugos.
Nelaimei, branduolinio kurio ir kitų atlie
kų apsauga tęsiasi kelis šimtmečius, jų
apsauga sudėtingėja.
Dėl didėjančio atliekų skaičiaus, griež
tėjančių aplinkosaugos reikalavimų vis
sunkiau pašalinti arba palaidoti atgyve
nusius reaktorius.
Pasaulis turi labai mažai patirties de
montuojant ir nugriaunant atgyvenusius
reaktorius, taip pat laidojant radiacijos
griuvėsius. Nedaug informacijos randa
ma žiniasklaidoje ir, suprantama, beveik
nieko apie išvardintas problemas negir
dime iš pačių energetikų. Iki šiol nesu
kurtas visuotinai priimtas branduolinės
energijos saugumo apibrėžimas, todėl
šiuo klausimu yra daug spekuliacijų. Tai
gi išlaidos, susijusios su ilgalaike pastatų
dispozicija, reaktorių atliekų utilizavimu
bei jų apsauga, yra neaptartos. Radio
katyvios atliekos be abejonės pareika
laus daugiaamžės apsaugos ir didelių
išlaidų, kurios užtikrintų saugią aplinką

tiek gyventojams, tiek gamtai. Vienaip
ar kitaip, naudojimasis atomine energija
šiandien, amžiams pažabos ateinančias
kartas didžiulėmis išlaidomis. Klausimas
yra tik kiek ilgai ir kas tas dideles išlaidas
galės padengti.
Skelbiami statistiniai tyrimai nurodo,
kad atominė energija daugumai Lietu
vos gyventojų yra priimtina. Atominė
energija pristatoma kaip nebrangios
energijos šaltinis, neteršiantis aplinkos.
Sovietmečiu pastatyta ir dabar jau su
stabdyta IAE, buvo statoma kaip didžiulis
elektros šaltinis, turintis aptarnauti visą
šiaurės rytų regioną, apimantį Karaliau
čiaus kraštą, Baltijos valstybes ir dalinai
Gudiją. IAE buvo pastatyta SSRS pinigais,
naudojantis Rusijos technologijomis
bei įvežtais į Lietuvą statybininkais. Iki
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
dauguma (95 proc.) IAE personalo buvo
kitataučiai – rusai. Kadangi visas RBMK
reaktorius buvo pagamintas Rusijoje,
branduolinio kuro kasetės buvo taip
pat pagamintos Rusijoje. Išnaudotos
kasetės turėjo būti išvežamos į Rusiją
ilgalaikiam palaidojimui. Lietuvai at
stačius nepriklausomybę, atsakomybė
už visą IAE perėjo į jos rankas - elektros
gamyba, saugumas, branduolinio kuro,
remonto ir eksploatavimo dalių pirkimas

branduolinių atliekų utilizavimas ir t. t.
Branduolinės kuro kasetės ir remonto
įranga IAE reikalams turėjo būti perka
mos tik iš Rusijos, nes tokių niekas kitas
negamino. Rusija, kiek žinoma, nesido
mėjo branduolinių atliekų priėmimu
iš atkurtos Lietuvos. Neaišku, ar iš viso
Lietuvos energetikai derėjosi dėl tokių
atliekų grąžinimo Rusijai, nes, pagal
IAE buvusį direktorių V. Ševaldiną, jų
grąžinimas būtų susijęs su nemažomis
išlaidomis. Be to, nežinoma, ar Europos
Sąjunga būtų sutikusi nors ir dalinai tai
finansuoti. Susidarė labai patogi ir pa
lanki situacija Rusijai - jiems nereikia rū
pintis kasečių iš Lietuvos palaidojimu, o
šį darbą pelningai atliks Rusijos įmonė
Lietuvos teritorijoje už Europos Sąjun
gos ir Lietuvos pinigus!
Pagal Lietuvos žiniasklaidą šiuo metu
IAE teritorijoje yra 22 tūkst. panaudotų
radioaktyvių branduolinio kuro kasečių.
Iš jų 18 tūkst. mirksta aušinamame ba
seine 5 metrų vandens gylyje, o likusios
jau penkeri metai laikomos pirmame ir
antrame reaktoriuje (antrame reaktoriuje
nuo 2009 m. pabaigos). Kiekviena kasetė
yra 3,64 m ilgio ir 13,6 mm skersmens
vamzdžiai, pripildyti prisodrintu uranu.
Panaudotos kasetės kelia grėsmę tiek
žmonėms, tiek pačiai aplinkai, nes jose
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esantis uranas yra labai radioaktyvus (ka
sečių panaudojimas reaktoriuje baigiasi
išnaudojus vos 5 proc. ten sukauptos
radiacinės energijos).
Pagal dabartinį planą, po penkerių metų
reaktoriuose esančios kasetės turėtų būti
perkeltos į aušinamą baseiną, o baseine
esančios ir jau šiek tiek radioaktyviai atša
lusios, turėtų būti patalpintos apsaugotoje
teritorijoje, specialiuose 70 tonų sverian
čiuose gelžbetoniniuose sarkofaguose
30-50 metų laikotarpiui. Sarkofagai turės
būti nuolat sekami dėl galimo šilumos
poveikio, radiacijos lygio pasikeitimo ir
paties sarkofago ar panaudotų kasečių
suirimo lygio. Vėliau, priklausomai nuo

sarkofago suirimo būklės, kas 30-50 metų
kasetės turės būti perkeliamos į naujus
sarkofagus. Toks branduolinių atliekų
perlaidojimas turės tęstis net kelis šimt
mečius, jeigu ne ilgiau, nebent atsiras ga
limybė jas kur nors ir kaip nors iš esmės
neutralizuoti. Pastebėtina, kad baseine
panardintų kasečių perkelimas į sarfoka
gus iki šiol neįvykdytas, nes vėluojama su
jų statybos pradžia. Pirmame reaktoriuje
kasetės mirksta jau beveik šešerius me
tus, dėl ko šio reaktoriaus demontavimo
darbai negali būti pradėti.
Žiniasklaidoje taip pat skelbiama, kad
aukšto radioaktyvumo atliekos, pvz. viso
reaktoriaus įranga ir kiti įvairūs agregatai,
turintys didesnį nei leistina radioakty
vumą, bus sandėliuojamos didžiuliame
betoniniame pastate, kurio statyba taip
pat vėluoja. Statinį numatoma užbaigti

šiais arba kitais metais, nors pagal naujai
paskirtą IAE direktorių O. Čiukšį, statyba
gali užsitęsti net iki 2013 m.
Sustabdytoje IAE laikui bėgant reikės
neutralizuoti visą ten esančią įrangą,
pastatus ir aplinką. Neutralizavimą ga
lima suskirstyti į keturias grupes: 1) pa
naudotas branduolinis kuras, 2) reakto
riaus įranga bei stipriai paliesti radiacijos
pastatų segmentai, 3) įranga ir pastatų
dalys, kurioms radiacija neturėjo daug
poveikio, ir 4) vietovės aplinka, kurioje
stovėjo IAE. Kadangi niekas iki šiol nebu
vo griaunama, atliekos nesudarė didelio
kiekio, todėl jas buvo galima patalpinti
vienoje nedidelėje betoninėje patalpoje.

Visos atominės jėgainės nugriovimas,
didelio kiekio atliekų hermetiškas pa
laidojimas sarkofaguose ir nuolatinis
radiacijos sekimas pareikalaus kruopš
taus planavimo, didelių išlaidų apsaugos
statiniams, procesų sekos, skirto pastatų
ir įrangos ardymui, sudarymo, medžiagų
atskyrimui bei jų sandėliavimui. Apie
šių darbų planavimą ir jų apimtis iki šiol
nieko nepasisekė sužinoti ir neaišku, ar
buvo atliktas, ar bent dabar yra atlieka
mas reikalingų darbų įvertinimas.
Apskritai, atominės elektrinės uždarymo
scenarijai gali būti įvairūs, bet visi jie brangūs ir ilgai trunkantys. Svarbiausi
reikalavimai - uždaryta atominė elek
trinė, per visą jos gyvavimo laikotarpį,
neturi kelti pavojaus gyventojams ir
aplinkai, o bet kokia galima grėsmė turi
būti eliminuota.

Pats brangiausias galutinio IAE likvida
vimo variantas - buvusioje atominės
elektrinės vietoje liktų tik žalia pieva be
jokių radiacijos atliekų žymenų. Tai būtų
įmanoma, jeigu radioaktyviosios atliekos
būtų palaidotos keliolikos kilometrų gylio
žemės gręžiniuose. Yra ir kitų variantų:
branduolinis kuras ir radiokatyviausios
medžiagos laidojamos žemės paviršiuje
esančiuose talpintuvuose, taip pat galima
šias atliekas išvežti į užsienio kapinynus.
Pastatai taip pat gali būtų neutralizuoti,
nugriaunant tik jų dalį, o visą vietovę
dideliu perimetru atitverti. Tokiu atveju
būtina drausti tokioje teritorijoje gyventi
ir naudoti žemę ūkinei veiklai. Taip pat,

pašalinus branduolinio kuro atliekas,
galima užlieti visą IAE pastatų teritoriją
stora betono danga ar pan.
Intriguojantis variantas būtų pasiūlyti
Baltarusijai perimti visą Ignalinos jėgainę
ir jos aplinką, o už tai gauti iš Baltarusijos
lietuviškų žemių plotus, pvz. Gervėčius,
Ašmeną ar kita. Taip Baltarusija įsigytų
jiems pageidaujamą ir gerai veikiančią
atominę elektrinę. Jie galėtų ją eksploa
tuoti be suvaržymų, nes neturi jokių
įsipareigojimų Europos Sąjungai. Savo
ruožtu Lietuva nebeturėtų įsipareigojimų
nugriauti visą IAE, taip pat nebeturėtų ir
didelių išlaidų neutralizuojant ir saugant
radiacines atliekas.
Europos Sajunga IAE uždarymui iki šiol
yra paskyrusi virš vieno mlrd.eurų. IAE pa
sirašė 2005 m.su vokiečių įmone NUKEM
123 mln. eurų vertės sutartį dėl radio
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aktyvių atliekų tvarkymo bei apsaugos
komplekso statybos, o su NUKEM – GNS
konsorciumu – dėl branduolinio kuro
saugyklos įrengimo (už 92,7 mln. eurų).
Ši sutartis 2006 m. buvo išplėsta be jo
kio konkurso iki 171,6 mln. eurų. Vėliau,
2009 m. šias įmones, su kuriomis IAE turi
1,18 mlrd. litų darbų sutartis, nupirko
Rusijos įmonė „Atomstroyexport“.
Saugyklų statyba vėluoja jau trejus
metus. NUKEM visus darbus patikėjo
AB „Rangai IV“, kuri šiuo metu reor
ganizuojama, kad išvengtų bankroto.
Statybos darbai, kaip teigiama, pradėti
tik praėjusių metų pabaigoje, paaiški
nant, kad delsimas įvyko dėl leidimų
statyboms vėlavimo. Pagal Energetikos
viceministro R. Švedo informaciją, NUKEM
Technologies pateikia vis naujų preten
zijų dėl projekto kainos. Neoficialiomis
žiniomis, reikalaujama 60 proc. priedo.
Pirmus sarkofagus žadama užbaigti sta
tyti 2011 metais, nors kiti mano, kad tai
neivyks iki 2012-13 metų. Kiek yra žino
ma, jiems už Lietuvos užsakytus darbus
jau yra pilnai užmokėta, tačiau neaišku,
ar ši įmonė turi įsipareigojimų bankroto
ar kitais atvejais.
Nepastatyti sarkofagai, skirti iš baseino
išimtų pirmojo ir antrojo reaktoriaus
branduolinių kasečių talpinimui, ap
krauna Lietuva didžiulėmis išlaidomis.
Jų priežiūra Lietuvos mokesčių mokė
tojams kainuoja beveik tiek pat, kiek ir
veikiančių reaktorių priežiūra. Pakrau
tuose reaktoriuose ir toliau tebevyksta
lėta branduolinė reakcija, kurios metu
išskiriami milžiniški šilumos kiekiai. To
dėl abu reaktoriai yra ir turės būti nuolat
aušinami dar daugelį metų. Ironiška yra
tai, kad nors abu reaktoriai lyg ir veikia,
bet, kadangi turbinos išjungtos, elektra
negaminama.
Sustabdyta IAE tapo viena iš didžiausių
elektros energijos ir dujų vartotojų Lietu
voje. IAE direktorius prognozuoja apie
180 mln kWh elektros energijos poreikį
per metus (tiek, kiek Kauno hidroelektri
nė pagamina dirbdama visu galingumu),
papildomai reikės ir 54 mln. m3 dujų.
Sunaudotos elektros vertė šių metų
kainomis bus apie 80 mln. litų, dujų
vertė - apie 18 mln. litų. Jėgainėje 2010
m. liks dirbti 2 500 specialistų, o 2011
m. ir vėliau - apie 1 900 darbuotojų. Jie,
pagal V. Ševaldiną, reikalingi sustabdy
tiems reaktoriams aptarnauti, taip pat
nuolatiniam radioaktyvumo bei šilu
mos būklei stebėti. Specialistai taip pat
reikalingi panaudotam radioaktyviam
branduoliniam kurui iškrauti ir perkelti
į apsauginius talpintuvus, perdirbti ir
užkonservuoti skystas radioaktyviąsias

atliekas. Šių specialistų pareigos apima
taip pat radiacinę kontrolę ir stebėjimus
jėgainės aplinkoje 30 kilometrų spindu
liu. Pirmasis darbų etapas turėtų būti
užbaigtas iki 2017-2019 m., tai yra tol,
kol iš abiejų reaktorių bus pašalintas
visas branduolinis kuras. Vėliau, maž
daug 2020 dešimtmetyje, bus ardoma ir
nukenksminama pagrindinė radiacijos
paveikta IAE įranga. Šios atliekos bus
pakuojamos ir sandėliuojamos saugy
klose, kurios greičiausiai bus pastatytos
elektrinės teritorijoje.
Liekančių dirbti IAE specialistų metinis
algos vidurkis yra 44 tūkst. litų, arba
apie 110 mln. litų per metus. Medžiagų
supirkimui bei subrangovų darbų ap
mokėjimui taip pat bus reikalingi pini
gai. V. Ševaldinas mano, kad uždarytos

IAE išlaidos sieks apie 400 mln. litų per
metus, iš viso - 25 metams. Taigi bend
ri uždarymo darbai šiuo laikotarpiu
sieks 10 - 12 mlrd. litų. Tačiau V. Ševal
dino pateikta informacija neapima viso
IAE komplekso demontavimo, pastatų
nugriovimo, didžiulio radiacinio laužo
palaidojimo bei žemės atgaivinimo
darbų. Dėl aplinkosaugos reikalavimų,
jie gali užtrukti nuo penkerių iki dešim
ties metų, priklausomai nuo finansavi
mo lygio. V. Ševaldinas su pakankama
atsarga vertina reaktorių išmontavimo
išlaidas, nes RBMK reaktorių demonta
vime niekas neturi patirties, nežinoma,
su kokiomis problemomis teks susidurti.
Galimos problemos gali lengvai padvi
gubinti metines išlaidas jau prasidėjus
griovimo darbams. Labai tikėtina, kad
Lietuvos 1999 m. energijos strategijos
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dokumente prognozuotos 40 mlrd. litų
išlaidos, yra realios.
Iki šiol 80 proc. demontavimo išlai
dų dengė Europos Sąjunga, o likusias
20 proc. - Lietuva. Tačiau, bent šiuo metu,
net ir V. Ševaldinas abejoja, ar Europos
Sąjunga tęs tolimesnį Ignalinos užda
rymo darbų finansavimą. Jo negavus,
darbų užbaigimo grafikai gali žymiai
užsitęsti. Pati IAE pinigų dabar ne tik
neužsidirba, bet yra valstybės išlaikoma,
nors atrodo, kad finansų šiam reikalui
valdžios institucijos nėra sukaupusios.
IAE finansavimas, dėl panaudoto kuro
ir radiacinių medžiagų saugos, turi pir
mos kategorijos statusą. Tai reiškia, jog
IAE išlaidos bus apmokamos pirmiau,
nei kiti žemesnės kategorijos valstybės
finansiniai įsipareigojimai.
Lietuva yra pirma pasaulio valstybė at
sisakiusi atominės energetikos, tačiau
Vyriausybė tikisi, kad tokia padėtis truks
tik nepilną dešimtmetį. 2018-2020 me
tais Lietuva planuoja vėl tapti branduo
linės energetikos šalimi. Šalia uždarytos
IAE, kaip manoma, iškils nauja moderni

16-18 mlrd. litų kainuojanti atominė jė
gainė. Tačiau labai retai minimos lau
kiamos šimtmetinės radiacinių atliekų
apsaugos problemos bei su tai susiju
sios gana stambios išlaidos neproduktyviems tikslams
Šių šimtmetinių apsaugos problemų ir
didelių išlaidų akivaizdoje kyla klausi
mas - ar galima ir ar būtina užkrauti ant
Lietuvos piliečių pečių dar vieną sunkiai
pakeliamą mokesčių arba aukštų elek
tros tarifų naštą tik tam, kad Lietuva
vėl taptu atomine šalimi? Visų pirma,
Lietuvos poreikiams patenkinti nebūti
nai reikia didžiulės atominės elektrinės,
pagaminančios daug daugiau elektros
nei Lietuva gali sunaudoti. Nors Lietuvos
energijos vairuotojai teigia, kad Lietuvos
energijos poreikiai ateityje bus žymiai
didesni, dabartinis pasaulinis ekono
minis nuosmukis, bei ateities progno
zės sunkiai pateisina žymesnį energijos
sunaudojimo augimą ne tik Lietuvoje,
bet ir visoje Europos Sąjungoje.
Turint elektros perteklių, ji parduodama
atviroje rinkoje žymiai pigiau, nes paga

mintos energijos negalima padėti į šalį
kaip duonos kepalą. Taip buvo IAE veiki
mo laikotarpiu, kai energijos perteklius
buvo parduodamas Baltarusijai ar Rusijai
mažesne kaina, nei gamybos savikaina.
O kad IAE pelningai veiktų, Lietuvos
vartotojas turėjo padengti nepelningą
elektros pardavimą, mokant aukštesnes
kainas už sunaudotą elektrą. Antra - di
džiulė atominė elektrinė reikalauja laikyti
paruošties rezerve maždaug panašios
galios elektrinę, kuri galėtų per labai
trumpą laiką perimti elektros generavimą,
iškilus reikalui stabdyti atominės elek
trinės veikimą. Tokia rezervinė elektrinė
reikalauja maždaug tiek pat lėšų palai
kyti elektrinę parengties būvyje, kaip ir
pačios atomines jėgainės eksploatavimo
išlaidos. Jos gali siekti 150 - 200 mln. litų
per metus, arba apie du papildomus
centus už kiekvieną sunaudotą kilova
tvalandę. Tokių išlaidų galima išvengti
turint mišrius ir smulkesnius elektros
energijos šaltinius. Trečia - vietinės darbo
jėgos panaudojimas statant naują ato
minę bus minimalus, nes statybininkų
vadovybė, technologinis peronalas bei
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didžiuma specializuotų statybos dar
bininkų bus svetimtaučiai. Jų visuma
duos mažai ekonominės naudos Lietuvai.
Ketvirta - naujos atominės atidarymas
dar labiau pasunkins ir pabrangins nau
jai besikaupiančių branduolinių atliekų
apsaugos išlaidas.
Stebina, kiek nedaug dėmesio Lietuvos
energijos planuotojai ir valstybės institu
cijos skiria mažiau kainuojančioms ir be
ilgalaikių įsipareigojimų mišrios elektros
gamybos ir koordinuoto Baltijos elek
tros žiedo alternatyvoms. Analizuojant
Danijos, Vokietijos, Švedijos pavyzdžius,
atsinaujinatys energijos šaltiniai, kaip
pvz. biokuras, suskystintos dujos, vėjas ir
saulė, hidroenergija, geoterminiai šalti
niai, net ir mažos atominės elektrinės be
radiacinių atliekų, teikia žymiai geresnį ir
praktiškenį būdą užtikrinantį energetinę
ir ekonominę nepriklausomybę, taip pat
skatinantį vietinių gyventojų įdarbinimą.
Sunkiai suprantamas ir viešumoje beveik
nesvarstytas, įsiparegojimas skolintais
pinigais daryti didžiules ir abejotinai nau
dingas investicijas, apkrauti sunkiomis
ekonominėmis bei aplinkosaugos naš
tomis ne tik esančias, bet ir ateinančias
kartas. Tokio masto investicijos bei alter
natyvos turėtų būti išsamiai nagrinėja
mos Vyriausybėje ir Seimo komitetuose,
analizuojant nevyriausybinių organiza
cijų ir suinteresuotų piliečių požiūrius,
taip pat pateiktos plačiai visuomenės
diskusijai ir galų gale referendumu pa
tikrintos, kas Lietuvos gyventojams yra
priimtina ir kas atmestina.
Siekiant energetinio saugumo ir nepri
klausomybės, Lietuva turėtų siekti tapti
mišrios energetikos šalimi - konvencinės
ir alternatyvios. To siekia ir Europos Są
junga, reikalaudama kad visos Europos
Sąjungos šalys iki 2020 m. generuotų
bent 20 proc. savo energijos poreikių iš
atsinaujinančių šalrinių, kurie nepalieka
brangių ir ilgaamžių atliekų palaidojimo
bei apsaugos problemų. Lietuvos siekis
pastatyti atominę elektrinę, kuri paga
mintų daug daugiau, nei jos poreikiams
reikia elektros, prieštarauja ir slopina
aternatyvių šaltinių vystymą, kurie ga
lėtų konkuruoti su branduolinės bazės
elektros gamyba. Tikėkime, kad prieš
darant galutinį sprendimą, Lietuva ne
tik paviešins visas alternatyvas, bet ir
pateiks jas visos tautos sprendimui.

Apibendrinimas:
  Visas išlaidas sudėjus, numatoma
statyti atominė elektrinė, tenkinanti
Lietuvos gyventojų elektros energijos
poreikius yra brangiausia investicija
iš visų kitų galimų pasirinkimų.

  Numatyta naujos atominės elek
trinės galia yra daug didesnė, nei
Lietuvai reikalinga. Numatomas
elektros pertekliaus eksportas, at
siradus Karaliaučiaus ar Baltarusi
jos atominėms jėgainėms, neatneš
numatomo pelno, nes elektra bus
sunkiai realizuojama.
  Nauja atominė elektrinė užkraus
didžiulę finansinę naštą Lietuvos
elektros vartotojams. Atominės
elektrinės statybos laikotarpiu atsi
ras 15 - 20 centų priemoka už kie
kvieną sunaudotą elektros energijos
kilovatvalandę.
  Atominei elektrinei pradėjus veikti,
didelės rezervinės galios laikymas
gali pareikalauti dar apie 2 papildo
mų centų priemokos už kiekvieną
panaudotą elektros energijos kilo
vatvalandę, neįskaitant užsienio in
vestitoriaus pelno antkainio.
  Neaišku, kokią įsidarbinimo galimbę
Lietuvos piliečiai turės naujos atomi
nės elektrines statybos bei elektros
gamybos laikotarpiu. Tačiau visai ne
būtų keista, kad investuotojas, turin
tis 51 proc. akcijų, būdamas jėgainės
operatoriumi, atsakingu už atominės
veikimą ir elektros gamybą, įdarbins
tik savus vadovus bei patyrusius
specialistus svarbesnių technologijų
bei sistemų priežiūrai, labai panašiai
kaip IAE vadovybė darė prieš Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą,
o ir kaip lenkų valdoma “Mažeikių
nafta” tą daro šiandien.
  Visuomenei mažai žinoma, kad
branduolinių atliekų sutvarkymas
ir apsauga yra daugelio šimtmečių
problema, galinti daugiau kainuoti,
nei pati atominės jėgainės statyba.
Šias išlaidas turės apmokėti Lietuvos
energijos vartotojai žymiai padidin
tomis kainomis už kiekvieną sunau
dotą kilovatvalandę. Nauja atominė
elektrinė, pasibaigus jos veiklai, tik
padvigubins nuostolingas išlaidas,
kurios jau patiriamos uždarius IAE
elektrinę.
  Tokio masto investicijos, jų alterna
tyvos, bei pasekmės dėl radioaktyvių
atliekų turi būti pakartotinai nagri
nėjamos Vyriausybėje ir Seimo ko
mitetuose, išsamiai diskutuojamos
visuomenėje. Referendumo keliu
turėtų būti nusprendžiama, kas Lie
tuvos gyventojams yra priimtina ir
kas atmestina.
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Povilas Venciūnas

Pamąstymai
apie didelius ir
mažus dalykus

Š i e m e ta i L i e t u v a i - s a v o t i š k a i į d o m ū s . M o k o m ė s g y v e n t i b e I g n a l i n o s
at o m i n ė s e l e k t r i n ė s , at s i r a d o e l e k t r o s r i n k o s u ž u o m a z g o s , S e i m e j a u
k r u t a a lt e r n a t y v i o s i o s e n e r g e t i k o s į s t a t y m o p r o j e k t a s , E n e r g e t i k o s
m i n i s t e r i j a n e g a l i at s i d ž i a u g t i g a u s a p o t e n c i a l i ų i n v e s t u o t o j ų į n a u j ą j ą
at o m i n ę e l e k t r i n ę , o k a i m y n a i v i s a i p g ą s d i n a a p s tat y s i a n t y s m u s s a v o m i s
at o m i n ė m i s e l e k t r i n ė m i s , ta i p n e l e i d ž i a n t y s L i e t u v a i g a l u t i n a i a p s i s p r ę s t i ,
ką iš tiesų reikia daryti su mūsų energetika.
Šiaurės kaimynai, Švedija ir Suomija, jau
seniai apsisprendę vystyti atsinaujinan
čią energetiką, nors atominių elektrinių
statybos nedraudžia. Priimti labai pa
prasti sprendimai – jeigu investuotojams
svarbu vystyti metalurgijos, celiuliozės
ar kitas pramonės šakas, naudojančias
daug elektros energijos, lai jie patys ir
pasirūpina energetiniais resursais, o
jeigu pajėgia, tai gali statyti ir atomi
nes jėgaines.
Pas mus, deja, yra priešingai – naują
atominę elektrinę ruošiasi statyti pati
valstybė ir kažkoks „labai geras geras“
investuotojas, kuris tikrai neskriaus nei
mūsų verslininkų, nei paprastų vartotojų.
Daugelis ekonomistų ir verslo žmonių
abejoja, ar įmanoma tuo pačiu metu
statyti naują atominę elektrinę ir suda
ryti sąlygas atsinaujinančios energeti
kos vystymui. Tai jau rodo ir paruoštas
alternatyviosios energetikos įstatymo
projektas, prieš kurį Seimo koridoriuose
jau telkiasi „pilki debesys“.
Kita vertus, panagrinėkime kai kurių
atsinaujinančios energijos vystymo
grupių interesus.
Vėjininkams rūpi tik kuo daugiau pri
statyti vėjo elektrinių, o sistemos stabi
lumo klausimus lai sprendžia kiti. Jiems
svarbus tik stabilus energijos supirkimo
tarifas.
Šiluminininkams taip pat rūpi tik piges
nės savikainos šiluma ir jos pelningas
pardavimas, tad planuojamų statyti

kogeneracinių jėgainių suderintas (ar
sutartas?) energetinis santykis yra maž
daug toks: jėgainės gamins 92 proc.
šilumos ir 8 proc. elektros. Energetinės
sistemos balansavimo, stabilumo reika
lai ir kita - ne jų rūpestis, nors techniškai
dabar jau visiškai įmanoma, kad minė
tos jėgainės galėtų gaminti iki 40 proc.
elektros energijos.
Saulės energetikos vystytojai jau dabar
džiaugiasi beveik suderintais aukštais jų
gaminamos elektros energijos supirkimo
tarifais, tikėdamiesi neblogai uždirbti.
Žemdirbiai tyliai jau pasidalino Europos
Sąjungos paramos pinigus ir žada pri
statyti vėjo elektrinių ar net šiluminių
elektrinių, deginančių biokurą, tuomet
gauti lengvatinius supirkimo tarifus ir
didžiuotis prieš tuos, kurie nesugebėjo
gauti (ar nesuspėjo gauti) Europos Są
jungos pinigėlių.
Saulės kolektorius ant daugiabučio stogo

Čia viskas lyg ir būtų gerai, jeigu ne viena
vienintelė problemėlė – elektros beveik
negalima, kaip kokio sūrio sukrauti į san
dėlį, ją reikia tuoj pat (ir racionaliausia
čia pat) sunaudoti. Jeigu alternatyvios
elektros gamintojai būtų įpareigoti bent
dalį energijos sunaudoti patys, atsirastų
papildomų verslų – perteklinę energiją
galima būtų panaudoti daugeliui dalykų,
kur galimas nepastovus, besikeičiantis
energijos naudojimas. Tai - ir pašarų ar
kuro džiovinimas, stočių elektromo
biliams pakrauti steigimas, vandens
baseinų kaimo turizmo sodybose šil
dymas ir pan.
Teisybės dėlei reikėtų paminėti, kad
diegiant atsinaujinačią energetiką ir
atsiranda ta problema, kurią lengvai
paaiškina ir „išsprendžia“ naujos ato
minės elektrinės statybos entuziastai –
po 8-9 metų atsiras galinga atominė
elektrinė, kuri vėl pilnu pajėgumu įsuks
taip vadinamą „stabilumo žiedą“ rytų
kryptimi - visą perteklinę elektrą įpras
ta žema kaina supirks mūsų kaimynas
ir nebeliks jokios problemos. Tik ar tai
nereiškia atsinaujinančios energetikos
vystymosi pabaigos?
Norėčiau iškelti dar vieną problemą, apie
kurią vengiama kalbėti, tai energijos
taupymo klausimai. Žurnalo „Energijos
erdvė“ 2010 Nr. 1 numeryje mokslinin
kas lengvai įrodė, kad net nedidelė vėjo
elektrinė (1.5 kW) leidžia vidutinio indi
vidualaus namo gyventojams sutaupyti
apie 20-30 proc. elektros energijos. Aki
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vaizdu, kad ir karšto vandens ruošimas
naudojant saulės kolektorius taip pat
leidžia sutaupyti apie 50 proc. metinių
sąnaudų, skiriamų karšto vandens ruo
šimui. Nors alternatyvios energetikos
įstatymo projekte yra bandoma įtraukti
nuostatą, kad naujai statomi gyvenamie
ji namai turėtų prievolę įsirengti bent
vieno tipo atsinaujinančios energijos
šaltinį, jau dabar centralizuotos šilumos
vartotojai skubiai verčiami pasirinkti
karšto vandens tiekėją. Gal vertėtų ku
riam laikui sustabdyti tą Šilumos ūkio
įstatymo nuostatą ir kartu su planuoja
ma pastatų renovacija ant daugiabučių
stogų įrenginėti ir saulės kolektorius?
Praktikos ir patirties yra pakankamai,
bent jau pas kaimynus.
Mažosios atsinaujinančios energetikos
diegimas, susijęs su energijos taupymu,

ir turėtų būti tas prioritetas, kuris padėtų
persilaužti plačiam alternatyvios ener
getikos diegimui, darbo vietų kūrimui,
pasitikėjimo valstybe stiprinimui. Eiliniam
Lietuvos gyventojui tikrai yra labai svarbi
gamtos apsauga ir maksimaliai galimas
nepriklausomumo nuo centralizuotų
energetinių resursų siekimas, todėl ga
lima tikėtis, kad investuotojų šioje sri
tyje atsiras tikrai nemažai. Kita vertus,
mažosios energetikos gaminių, kurie
būtų pagaminti Lietuvoje, yra mažai ir
tai turėtų būti valdžios skatinama sritis.
Daugelyje šalių, tame tarpe ir Europos
Sąjungos valstybių, yra įdiegtas labai
logiškas skatinimo mechanizmas – as
muo, įdiegęs vietinės gamybos mažosios
atsinaujinančios energetikos gaminius
dažniausiai yra skatinamas, išmokant
apibrėžto dydžio kompensacijas, o įmo
nė ar smulkus verslininkas, užsiimantis

šių gaminių gamyba ar jų diegimu, turi
apčiuopiamų mokestinių lengvatų. Čia
ir yra tas tikrasis smulkaus verslo skati
nimo būdas. Keista, kad mūsų „valdiški“
ekonomistai niekaip nepereina į „aukš
tesnę klasę“ ir nesupranta, kad mokes
čių mokėtojus reikia užsiauginti, į juos
investuojant, o ne iš karto buhalteriškai
skaičiuoti, kiek valstybė praras mokes
čių, jei kas nors iš pradedančių verslą
mokesčių sumokės mažiau. Mažų vėjo
elektrinių bei jiems reikalingos įvairios
elektroninės įrangos, mažų generatorių,
vertikalių ar horizontalių vėjo turbinų,
saulės kolektorių, o gal net variklių elek
tromobiliams ar panašių mechanizmų
gamintojų, esant geroms paskatoms,
tikrai atsiras. Pridėjus dar visus poten
cialius tų mažosios energetikos gaminių
diegėjus, atsirastų tikrai nemažai naujų
darbo vietų.

Ieško investuotojų

„Energijos erdvė“ informacija

Stanislovas Kalvaitis

Originali mažoji vėjo elektrinė

Inžinierius tyrėjas Stanislovas Kalvaitis,
gyvenantis Babtuose, yra sukonstravęs
vertikalią vėjo turbiną, kurios burių (men
čių) konstrukcijos idėją rado internete.
Burių gamybai yra panaudotos anglies
pluošto medžiagos, jų stiprio, sunkio ir
gamybos kainos santykis yra pakanka
mai patrauklus. Jau yra pagamintos ir
specialios matricos masinei turbinos
gamybai. Vėjo turbina pradeda suktis
jau esant 3-5 m/s vėjo greičiui ir dėl
specialios menčių konstrukcijos, esant
dideliam vėjo greičiui, neišvysto didesnių
sūkių už leistinus. Generatorių šiai turbi
nai pagamino jo kolegos (galia 1.5 kW,
įtampa 127 V). Inžinieriaus nuomone,
ši nedidelės galios vėjo elektrinė turėtų
būti patraukli daugeliui nuosavų namų

savininkų. Vėjo elektrinė yra apie 2 m
aukščio, sverianti apie 60 kg. Ją galima
būtų montuoti tiesiog ant namo kraigo,
įrengiat nedidelę montavimo aikštelę.
Jėgainė patraukli ir aplikai – neskleidžia
triukšmo, šešėliavimo, vizualiai lengvai
pritaikoma prie bet kurios architektū
ros pastatų.
Pasak Stanislovo Kalvaičio, vėjo turbi
ną galima būtų konstruoti ir su 12 V ar
kitos įtampos generatoriumi, o galios
padidinimui užtektų pailginti vertikalų
veleną ir ant jo užmauti dar vieną burių
komplektą.
Kontaktams
stanislovas.kalvaitis@gmail.com
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Apsaugos nuo
atmosferinių
viršįtampių
įžemintuvai
Anatolijus Drabatiukas,
KTK lektorius
dr. Nerijus Bagdanavičius,
dr. Šarūnas Kilius,
KTK docentai
Objekto apsaugos nuo žaibo sistemos
efektyvumą dažniausiai nulemia įžemi
nimo įrenginys. Svarbus žaibo srovės pa
siskirstymo be viršįtampių susidarymo
pavojaus faktorius yra įžemintuvo forma
ir jo gabaritai. Konstrukciniu požiūriu
įžemintuvai gali būti sudaryti įvairiais
būdais. Pastatų apsaugai įžeminimo sis
tema turi būti sudaryta pagal IEC (angl.
International Electrotechnical Commission)
standartus (analogas - LST EN 62305
standartų rinkinys). Šiuose standartuo
se įžeminimo sistema įvardijama kaip
neatskiriama pastato sudedamoji da
lis, skirta įvairiems tikslams. Standartai
nurodo įžeminimo elektrodų kokybės
bei jų montavimo darbų reikalavimus,
kurie turi užtikrinti ilgalaikę eksploataci
ją (paprastai 20 – 30 metų) ir techninių
parametrų stabilumą.
Siekiant užtikrinti efektyvų įžeminimo
sistemos darbą, pradžioje būtina supras
ti žaibo impulsinės srovės „nuvedimo į
žemę“ proceso fiziką. To reikia norint
tinkamai suprasti ir vykdyti visus rei

kalavimus, pateiktus normatyviniuose
dokumentuose ir daugybėje publika
cijų šia tema.
Šiame straipsnyje apibendrintai ir trumpai
pateiksime šiuolaikinį požiūrį į žaibosau
ginio įžeminimo įrenginių projektavimą
bei jų įrengimą. Straipsnyje išdėstyti
vertinimai yra sąmoningai supaprastin
ti, taip siekiant aiškiau pateikti fizikinio
reiškinio esmę bei jo reikšmę apsaugai
nuo žaibo. Tikimės, kad skaitytojas, su
sipažinęs su pateikta medžiaga, atskirs
tikrai svarbias technines priemones nuo
„įmantrių sumanymų“, didinančių darbų
apimtis ir siekiančių ištraukti kuo dau
giau pinigų iš užsakovo.

Keletas žodžių apie
terminologiją
Terminas „įžeminimas“ skirtingų specia
lybių inžinieriams yra nevienareikšmė
sąvoka, todėl straipsnio autoriai mano,
kad būtų tikslinga trumpai apžvelgti
įžeminimo terminologiją. Jei Jūs esate
šios srities profesionalas, galite pereiti
prie kito skyrelio.
Terminu „įžeminimas“ elektrotechninėje
literatūroje ir norminiuose dokumentuose
priimta apibūdinti keletą sąvokų:
  Būdas, užtikrinantis aptarnaujan
čio personalo apsaugą nuo srovės

poveikio, elektromagnetinį elek
tros įrangos suderinamumą, taip
pat ir apsaugą nuo radijo trukdžių,
apsaugą nuo žaibo, apsaugą nuo
statinio krūvio.
  Iš anksto numatytas elektros įren
ginių (elektros mašinų, aparatų,
kabelių ekranų ir kt.) pasyviųjų da
lių ir įžeminimo įrenginių elektrinis
sujungimas.
  Įrengimai, užtikrinantys elektros ma
šinų, aparatų elementų ir kt. elektrinį
sujungimą su žeme.
Specialistai elektrikai žemę supranta
tiesiogine žodžio prasme, o elektroni
kos specialistui žemė gali būti duoto
sios schemos bendras taškas, antenų
specialistui - bangų atspindžio paviršius.
Tam tikrais atvejais bendras korpusas
(žemė) gali būti naudojamas kaip at
galinis laidas.
Elektros įrenginių įrengimo taisyklės
(Žin., 2008, Nr. 58-2190) skiria:
  apsauginį įžeminimą, skirtą žmonėms
apsaugoti nuo pavojingo elektros
srovės poveikio;
  darbinį įžeminimą – tam tikro elektros
grandinės taško įžeminimą, numaty
tam darbo režimui palaikyti.
Įžeminimo įrenginys sudarytas iš grunte
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esančių elektrodų, jungiamųjų ir įžemi
nimo laidininkų. Įžemintuvo varža nu
statoma įvertinus konkrečias įžeminamo
įrenginio charakteristikas. IEC žaibosaugos
standartuose yra terminas„bendroji įže
minimo sistema“, kuris reiškia, kad visos
pastato metalo konstrukcijos, įskaitant
išorinę žaibosaugos sistemą, prijungtos
prie įžeminimo sistemos.

Kiekviena įžeminimo sistema yra tam
tikra struktūra, kurią sudaro dvi posis
temės. Pirmoji – išorinis įžeminimas
paslėptas grunte. Jis turi būti taip su

projektuotas ir sumontuotas, kad savo
parametrus išlaikytų ilgus metus (įžemini
mo tarnavimo laikas yra 25 – 30 m.). Kita
posistemė – vidinis įžeminimo tinklas,
kuris gali būti nekliudomai modernizuo
jamas, prijungus naujus elektros imtu
vus arba pasikeitus schemai. Potencialų
suvienodinimas, apsauga nuo statinio
krūvio, elektromagnetinio suderina
mumo užtikrinimas, kibirkščiuojančių
grandinių apsauga ir kt. – visa tai apima
vidinę įžeminimo sistemą.

Tyrimai žaibosaugos srityje
Sistemingi žaibo tyrinėjimai prasidėjo
nuo paprasčiausios išlydžio registraci
jos, kurios metu buvo nustatytas žaibo
daugiakomponentiškumas, išmatuotas
komponenčių kiekis bei pauzių tarp jų
ilgis. 1930 m. naudojant Boiso kameras
bei kameras su besisukančiomis juos
tomis buvo atrasti laiptuoti ir strėliniai
žaibo išlydžio lyderiai, nustatyta lyderio
bei pagrindinio žaibo kanalo vystymo
kryptis bei greitis.
Kad tinkamai ir ekonomiškai būtų parink
tos antžeminių objektų apsaugos nuo
žaibo, reikalingi duomenys apie audrų
pasikartojimą, jų trasas per skirtingas
teritorijas, grunto geologinių charakte
ristikų poveikį žaibo parametrams ir t.t.
Pagal naujausius duomenis [2], kai kuriose
šalyse (pvz., JAV, Švedijoje, Prancūzijoje,
Nyderlanduose) veikia automatinės žaibų
matavimo sistemos, fiksuojančios laiką,
žaibo išlydžio geografines koordinates,
komponenčių skaičių, laiko intervalus
tarp jų, pagrindinio išlydžio maksima
lią srovę. Matavimo sistemą sudaro
stebėjimo stotys, apimančios tam tikrą
regioną arba visą šalį bei kompiuterinio
duomenų apdorojimo centras.
Pavyzdžiui, Prancūzijoje 1987 – 1989 m.
tokia sistema padėjo atlikti plačius žaibo
parametrų matavimus (daugiau kaip 2
mln. išlydžių) bei nustatyti, kad žaibo
išlydžiai su didesne nei 200 kA srove
buvo užfiksuoti visoje šalies teritorijoje
ir sudaro 0,71 proc. visų atvejų. Taip pat

buvo užfiksuoti žaibo išlydžiai su ypač
didele srove – iki 950 kA.
Paprastai automatinės matavimo sis
temos fiksuoja tik išorinius integrinius
žaibo išlydžio parametrus. Faktiškai nėra
duomenų apie pradinį elektrinio lauko
pasiskirstymą žaibo pradžioje, trūksta
duomenų apie srovės bangos gesimą
išilgai kanalo. Šių duomenų reikėtų
elektromagnetiniam laukui prie žemės
paviršiaus apskaičiuoti. Organizuoti
netgi paprastus žaibo išlydžių į įvairaus
aukščio objektus kiekio matavimus,
kad būtų sukaupta solidi statistika, yra
sunku. Laboratorinius ilgos kibirkšties,
kaip žaibo analogo, tyrimus taip pat
toli gražu ne visada pavyksta traktuoti
vienareikšmiškai. Tokiomis sąlygomis,

nesant pilnų eksperimentinių duomenų,
naudojant skirtingus matavimo prietai
sus bei skirtingus statistinius rezultatų
apdorojimo metodus, įvairių autorių
gauti galutiniai rezultatai skiriasi. Vis
dėlto, bendra žaibo išlydžio vystymosi
schema yra pakankamai pagrįsta, o tai
leidžia atskleisti nemažai esminių dės
ningumų [3]:
  Žaibo išlydžio srovės augimo laikas
žaibo kanale ribojamas tik išlydžio
trukmės ir elektromagnetinio lauko
plitimo greičiu;
  Maksimali žaibo išlydžio srovė pri
klauso nuo kibirkštinio išlydžio ilgio
bei žaibo kanalo įžeminimo varžos:
kuo didesnis išlydžio ilgis, tuo dides
nė srovė; kuo didesnė įžeminimo
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kanalo varža, tuo mažesnė srovė.
Tuo pačiu srovės fronto trukmė ne
priklauso nuo žaibo kanalo varžos ir
priklausomai nuo žaibo išlydžio ilgio
gali kisti nuo 2 iki 30 μs;

lies nuotėkiui į minėtas komunikacines
linijas. Esant labai didelėms įtampoms,
galimas kibirkštinis išlydis į objekto
metalo konstrukcijas. Apsauga nuo šių
veiksnių galima:

  Labiausiai tikėtina žaibo srovės fronto
trukmė yra 8 – 10 μs;

  kiek įmanoma žemesnė žaibosaugi
nio įžeminimo varža žaibo išlydžių
srovės kelyje į žemę;

  Žaibo srovės fronto statumą lemia
šviesos greitis ir kanalo įžeminimo
varža: kuo didesnė varža, tuo mažes
nis srovės fronto statumas;
  Žaibo srovė ir jos fronto statumas yra
didesnis esant teigiamo poliškumo
krūvio išlydžiui.
Pabaigai keletas žodžių apie įžemintuvų,
skirtų apsaugai nuo žaibo, bandymus.
Bandymų su 10 – 20 kA srovėmis rezulta
tai buvo didelis indėlis tiriant impulsinius
procesus įžeminimo įrenginiuose. Tuo
pačiu dideli sunkumai vykdant bandy
mus lauko sąlygomis pareikalavo atlikti
modeliavimą, kurio metu išsaugomas
srovės tankis mažo dydžio elektrodų
paviršiuje, o pati srovė daug kartų suma
žinama. Dėl šių priežasčių visų faktorių
ir realaus įžemintuvo atitikimą galima
užtikrinti tik apytikriai. Tokiu atveju kyla
klausimas – ką daryti su įžemintuvų
modeliavimo rezultatais ir ar jie atkuria
realų procesą? Todėl didelę reikšmę turi
tyrimų su modeliais ir tyrimų realiomis
sąlygomis rezultatų lyginimas.

Žaibosaugos įrenginių
įžemintuvai: kokie
jie turėtų būti?
Kodėl reikia įžeminti žaibolaidžius? Atsa
kymas, atrodo, visai paprastas – siekiant
srovę po žaibo išlydžio į žaibo imtuvą
„nuvesti į žemę“, nereikalingas specialus
įžeminimo kontūras. Svarbiausi faktoriai,
keliantys didžiausią pavojų žaibo išlydžio
metu, yra šie:
  žemės potencialo šuolis;
  didelio potencialų skirtumo susida
rymas tarp laidžių dalių;
  elektromagnetinė spinduliuotė.
Netgi esant kokybiškam žaibolaidžio
įžeminimui, kurio varža Rįž ≈ 10 Ω, įže
mintuvo potencialas gali siekti 1000 kV
ir daugiau. Toks stiprus įtampos šuolis
lemia didelių prisilietimo įtampų susi
darymą žaibolaidžio metalinėse kons
trukcijose. Pakankamai nutolusiose nuo
žaibolaidžio vietose susidaro pavojingos
žingsnio įtampos - tarp žaibolaidžio ir
požeminių komunikacijų (pvz., valdymo
grandinių kabelių) veiks aukštos įtam
pos, kurių pakanka kibirkštiniam grunto
pramušimui ir žymios žaibo srovės da

  ekvipotencialiniai sujungimai;
  objekto ekranavimas.
Laikui bėgant ir tobulėjant technikai, pa
sikeitė ir reikalavimai įžeminimo įrengi
niams. Dėl didelio žaibų poveikio banki
nėse sistemose, praėjusio amžiaus 8 – ojo
dešimtmečio viduryje lėmusių stambius
materialinius nuostolius, atsirado elek
tromagnetinio suderinamumo reikalavi
mai. Elektromagnetinis suderinamumas
iš esmės užtikrina normalų informacinių,
matavimo ir kitų sistemų, naudojančių
mikroprocesorius, darbą.
Esminė šiuolaikinės elektroninės įran
gos savybė yra jos gana didelis jautris
impulsiniams trikdžiams. Didele dalimi
trikdžių lygis priklauso nuo įžeminimo
įrenginio būklės. Kadangi didžiausia žai
bo energijos dalis sutelkta 250 – 300 kHz
spektre, didelę reikšmę turi įžeminimo
ir sujungimų sistemos aukštadažnės sa
vybės. Svarbu, kad įžeminimo įrenginio
varža smarkiai priklauso nuo dažnio. Dar
vienas svarbus momentas, susijęs su žai
bo srovės tekėjimu įžeminimo sistemos
elementais, tai - generuojamas impulsi
nis elektromagnetinis laukas, kurio sti
prumas gali viršyti 1 kA/m. Kita vertus
dažnai vienas įrenginys atlieka darbinio,
apsauginio ir žaibosauginio įrenginio
funkcijas, t. y. įžeminimas tampa dau
giafunkcinis.
Apibendrinant, galima būtų suformu
luoti šiuos reikalavimus žaibosauginiam
įžeminimui:
  užtikrinti žaibo srovės „nuvedimą
į žemę“;
  užtikrinti saugų žaibo srovės pasis
kirstymą žemėje;
  užtikrinti tinkamą apsaugos nuo vir
šįtampių sistemos funkcionavimą;
  sumažinti potencialų skirtumą
tarp skirtingų įžeminimo įrenginio
taškų;
  užtikrinti objekto viduje esančių
žmonių, įrenginių bei instaliacijos
apsaugą nuo pavojingų įtampų ir
srovių, apsaugoti izoliaciją nuo per
dengimo;
  užtikrinti visų objekto sistemų (in
formacinių ir telekomunikacinių)

tinkamą tarpusavio veikimą, suma
žinti triukšmus ir trikdžius iki leidžia
mų dydžių.
Įžeminimo įrenginys ir potencialų suvie
nodinimas – žaibosaugos „širdis“, taip
pat ir būtina saugios pastato elektros
įrangos sudedamoji dalis. Siekiant užti
krinti apsaugą nuo elektros, naudojama
potencialų suvienodinimo sistema kartu
su įžemintuvais, įžeminimo ir potencialų
suvienodinimo laidininkais. Įžemintuvai
įrengiami ne arčiau kaip 5 m nuo grun
tinių kelių bei pėsčiųjų takų, įžeminimo
laidininkai tvirtinami ant išorinių sienų
neprieinamose vietose, nepasiekiamose
žmonėms. Galima pažymėti, kad esant
grupiniam įžemintuvui, žingsnio įtampa
visoje elektrodų išdėstymo zonoje yra
mažesnė, nei esant vienam elektrodui.
Pastato laidininkų tinklas, apimantis
plieninę armatūrą, galios kabelių šar
vus, laikančiąsias konstrukcijas ir jun
giančiuosius laidininkus taip pat vykdo
ekranavimo funkcijas. Tokios apsaugos
tikslas – užtikrinti pirmo lygio apsaugą
nuo žaibo, tačiau šis klausimas nėra šio
straipsnio tema.

Grunto savybės tekant
impulsinei srovei
Grunto elektrofizinės charakteristikos
veikiant impulsinėms srovėms išnagri
nėtos darbe [5], šiame straipsnyje pateik
sime tik iš esmės svarbiausias išvadas,
būtinas eksploatuojančiam personalui.
Gruntas, kuriame įrengiami įžemintuvai,
apibūdinamas atskirų sluoksnių storių
savitąja varža, dielektrine ir magnetine
skvarbomis. Praktiškai Lietuvoje grun
tas yra nuo 3 iki 5 sluoksnių, o savitoji
varža ρ nuo 10 iki 7000 Ω·m. Paprastai
savitoji grunto varža priklausomai nuo
gylio kinta pakankamai tolygiai, nors
kitimo greitis (ρ gradientas) gali būti
skirtingas. Skaičiavimams supaprastin
ti realiai nevienalytis gruntas keičiamas
modeliu, sudarytu iš dviejų (rečiau trijų
– keturių) horizontalių sluoksnių, turinčių
pastovią savitąją varžą ρ sluoksnio ribo
se. Modelio viršutinio sluoksnio storiu
gali būti laikomas vadinamo aktyviojo
grunto sluoksnio storis, kurio ribose ir
vyksta žymios grunto drėgmės ir tem
peratūros variacijos.
Lietuvoje gruntas giliausiai įšąla 500550 mm rytuose ir pietryčiuose, kur vy
rauja smėlingi dirvožemiai, giliai slūgso
gruntiniai vandenys ir yra žemiausia
temperatūra. Aktyviojo grunto sluoksnio
storis gali būti imamas 1,5 – 1,8 karto
didesnis už grunto įšalo gylį. Grunto
savitoji varža priklauso nuo jo sudėties
ir struktūros, drėgmės ir jame ištirpusių
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medžiagų kiekio, taip pat nuo tempe
ratūros ir kitų veiksnių. Grunto savitoji
varža nestabili ir kinta priklausomai nuo
metų laiko. Didžiausia savitoji varža būna
gruntui labai įšalus arba išdžiūvus.
Įžemintuvų impulsinei varžai, be grunto
savitosios varžos, turi įtakos savitosios
varžos priklausomybė nuo impulsinio
lauko aplink įžemiklį stiprio, o taip pat
ir grunto impulsinis atsparumas. Nusta
tyta, kad visiems gruntams bendra yra
tai, kad tekant impulsinei srovei grunto
savitoji varža mažėja ir priklauso tiek
nuo elektrinio lauko stiprio E, tiek ir nuo
impulso, patenkančio į gruntą, momen
to. Grunto impulsinės charakteristikos
ρimp=f·(E) yra skirtingos ne tik smėliui,
moliui ir juodžemiui, bet ir tam pačiam
gruntui, priklausomai nuo jo drėgmės
ir savitosios varžos.
Jeigu grunto savitoji varža ρ > 2500 Ω·m,
įžemintuvo impulsinei varžai turi įtaką
dielektrinė grunto skvarba. Kai ρ=2000 –
12500 Ω·m, dielektrinė skvarba e vi
dutiniškai yra lygi 7. Kai ρ< 2000 Ω·m,
dielektrinė skvarba ženkliai didėja. Kai
žaibo fronto ilgis sudaro nuo 3 iki 10 µs,
apytiksliai skaičiuojant galima laikyti,

kad dielektrinė skvarba nepriklauso
nuo fronto ilgio.
Įvykus išlydžiui į žemės paviršių ar nu
tekėjus impulsinei srovei žaibo pažeis
tu objektu į žemę, žemėje susidaro dvi
charakteringos padidinto impulsinio
potencialo pusiausferės zonos: kibirkš
tinė ir strimerinė [1]. Kibirkštinė zona
– tai didelio laidumo sritis, kurios dydis
priklauso nuo grunto elektrinių savybių,
žaibo srovės amplitudės ir nusakoma di
džiausio grunto elektrinio atsparumo E0.
Kibirkštinės zonos spindulys apskačiuo
jamas taip:

čia I0m – žaibo srovės amplitudė, kA; E0 – grunto
elektrinis atsparumas, kV/m; σž – grunto savitasis laidumas, S/m.

Strimerinė zona nusakoma strimerių – di
delio laidumo išlydžio kanalų, nukreiptų
į visas puses nuo kibirkštinės zonos –
buvimu. Strimerinės zonos spindulys
apskaičiuojamas taip:

r1 = r0 E0 / Evid
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arba žemėje esant didelio laidumo lo
kalių ertmių

čia Evid – vidutinis elektrinis grunto atsparumas, kV/m.

Esant grunto savitajai varžai ρž = 1000 Ω·m
(smėlis, priesmėlis) ir tekant žaibo impul
sinei srovei Io=30 kA, kibirkštinės zonos
spindulys bus 2,2 m, o strimerinės zo
nos – 5,3 m [ 4 ].
Kibirkštinės ir strimerinės zonų spinduliai
didėja didėjant žaibolaidžio įžemintuvo
impulsiniam potencialui. Impulsinio po
tencialo vertė sumažinama užtikrinant
žaibo srovės nutekėjimą ne mažiau kaip
3 - 4 kryptimis.
Kiekvienu konkrečiu atveju kibirkštinių ir
strimerinių zonų spinduliai turi būti skai
čiuojami ir įvertinti įžeminimo įrenginio
projekte. Kabelių klojimas kibirkštinėje
zonoje nerekomenduojamas. Nustatyta,
kad, be kibirkštinių ir strimerinių zonų
susikūrimo, grunto paviršiumi gali plis
ti ir šliaužiantis žaibo išlydis (strimeriai,
susidarantys išilgai paviršiaus), kurį ini
cijuoja srovės į žemę patekimo vietoje
mažiausia asimetrija, pvz., medžių šaknys
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bei kiti laidūs elementai, esantys grunte.
Šliaužiamajam žaibo išlydžiui būdinga
tai, kad jis išsivysto silpnuose laukuose
ir turi didelį kibirkštinio kanalo augimo
greitį. Šliaužiančio impulso kanalas il
gėja didėjant savitajai grunto varžai ir
didėjant žaibo impulsinei srovei. Esant
grunto savitajai varžai ρž = 100 Ω·m (prie
molis, molis) ir tekant žaibo impulsinei
srovei Io=30 kA, jonizuoto kanalo ilgis
l ≈ 40 m, o kai Io=200 kA, kanalas virši
ja 100 m. Esant grunto savitajai varžai
ρž ≈ 1000 Ω·m (smėlis) ir tekant žaibo
impulsinei srovei Io=30 kA, l ≈ 85 m, o
kai Io=200 kA, kanalo ilgis gali siekti net
iki 200 m [1]. Žinoma daug požeminių
kabelių (galios ir ryšio) pažaidos dėl jo
nizuoto kanalo atsiradimo atvejų. Tuo
pačiu būdu žaibo srovė gali patekti ir
į požemines komunikacijas ar objek
to įžeminimą. Kita vertus, yra daroma
prielaida, kad būtent dėl šliaužiamojo
išlydžio vieno ar kelių plintančių kanalų
sužadinimo, tekant stipriai žaibo srovei
mažėja ir įžeminimo varža [4].

Kai kurie įžemintuvo
darbo aspektai

žeme, nesukeliant pavojingų viršįtampių
atsiradimo ir kitų neigiamų padarinių, žy
miai didesnę reikšmę srovės sklidimui turi
įžemintuvų sistemos forma ir matmenys
bei jų teisingas sumontavimas, nei nor
muojama įžemintuvo atskiro elektrodo
varža. Vis dėl to žaibo srovės sklidimui
yra rekomenduojamos žemos varžos.
Įžemintuvų sistemoms įrengti naudojant
skirtingo metalo laidininkus atsiranda
rimtos korozijos problemos.
Fizikinių procesų, vykstančių žaibo srovei
tekant įžeminimo įrenginiu, kiekybinė
charakteristika yra įžemintuvo išlydžio
(impulsinė) varža. Jos dydis skiriasi nuo
įžemintuvo varžos pramoninio dažnio
srovei ir priklauso nuo žaibo srovės pa
rametrų, oro sąlygų, pastatų ir kitų šalia
įžemintuvo esančių statinių, grunto savi
tosios varžos ir įžemiklių konstrukcijos.
Tekant per įžemiklius žaibo impulsinei
srovei, aplink elektrodus žemėje susidaro
kibirkščiavimo zona, kuri padidina įže
miklių efektyvumą. Eksperimentai rodo,
kad grunte atsiranda ilgi didelio laidžio
kibirkščiavimo kanalai, kurie formuoja
si nuo įžeminimo elektrodų. Įžemiklio
induktyvumas šiek tiek padidina varžą
žaibo impulsinei srovei, nes įtampos kri
timas induktyvume trukdo srovei tekėti
visu laidininko skerspjūviu.

Žaibosaugai įžeminti galima naudoti vi
sus elektros įrengimų įžemiklius, kuriuos
rekomenduoja Elektros įrenginių įrengi
mo taisyklės (Žin., 2008, Nr. 58-2190) bei
LST EN 62305:2006 standartų rinkinys.
Visais atvejais apsaugos nuo tiesioginio
žaibo smūgio įžemiklis, išskyrus atskirai
stovinčius žaibolaidžius, turi būti su
jungtas su elektros įrengimo įžemikliu,
įrengiamu pagal minėtų Elektros įren
ginių įrengimo taisyklių nurodymus. Tai
daroma siekiant sumažinti įtampos tarp
jų gradientą. Įžeminimo laidininkai turi
būti kuo trumpesni. Taip sumažinama jų
aktyvioji varža ir induktyvumas.

  sutelktuosius – jų ilgiai yra nedi
deli, induktyvumai esant duotajam
gruntui ir žaibo impulso fronto ilgiui
esminio vaidmens neturi, todėl po
tencialai visuose taškuose praktiškai
yra vienodi;

Norint užtikrinti žaibo srovės sklidimą

  pratisuosius – skaičiuojant tokius

Žaibosaugos skaičiavimuose pagrindinę
reikšmę turi įžemintuvo išlydžio varža Ri
impulso maksimumo metu, t. y. apytiks
liai priimant t = τf (impulso fronto ilgiui).
Pagal impulsinės žaibo srovės poveikio
pobūdį įžemintuvai yra skirstomi į [4]:

įžemintuvus būtina vertinti įtampos
ir srovės skidimo banginį pobūdį ir
induktyvumus, kurie didina impul
sinę varžą. Šiai grupei priskiriami ir
gilieji įžemintuvai;
  kontūrinius įžemintuvus, kurie turi
sutelktųjų ir pratisųjų įžemintuvų
privalumus.
Įžemintuvai atskirai stovintiems žaibolai
džiams įrengiami izoliuotai nuo objekto
bendro įžeminimo įrenginio, o visais
kitais atvejais sujungiami su objekto
įžeminimo įrenginiu. Dėl šių priežasčių
paprastai reikės įrengti tiek sutelktuosius,
tiek pratisuosius įžemintuvus.
Siūlomas kriterijus, priskiriantis įžemin
tuvą prie sutelktųjų įžemintuvų grupės,
yra pereinamojo proceso įžemintuve
laiko pastovioji [5]:

.
Ši trukmė proporcinga viso įžemintuvo
induktyvumui L*l ir jo laidumui 1/R. Jeigu
tf >T, pereinamasis procesas įžemintuve
greitai užgęsta nepasiekus žaibo srovei
maksimalios vertės. Kai tf yra bendrama
tis T, tai žaibo srovės maksimumo metu
įžemintuvo išlydžio varža Zi > R. Santykis
Zi /R vadinamas išlydžio koeficientu. R –
įžeminimo varža kintamai 50 Hz dažnio
elektros srovei, išmatuotai arba apskai
čiuotai pagal atitinkamas formules.
Kaip teigiama [4], pratisieji įžemintuvai
yra neefektyvūs, kadangi srovės impulso
fronte iš tikrųjų dirba tik trumpa įžemin
tuvo dalis lrib. Ribinis horizontalaus įže
mintuvo ilgis, priklausomai nuo grunto
savitosios varžos ir žaibo impulso fronto,
apskaičiuojamas taip:
,
čia ρ – grunto savitoji varža, Ω·m; fekv. – ekvivalentinis

1 pav. Pratisojo įžemintuvo atstojamoji schema:
ZK- žaibo kanalo varža; L – išilginis induktyvumas, r – aktyvioji išilginė varža, gi ir Ci –
impulsinis aktyvusis laidumas ir įžemintuvo dalies talpa

2 pav. Nežaibosauginio įžemintuvo atstojamoji schema

LED
jungiamieji
kabeliai –
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dažnis, nustatomas pagal žaibo impulso fronto ilgį τf,
kuris žaibo pirmajam komponentui imamas τf ≈ 5 µs [3]:
fekv =1/4t. Didinant elektrodo ilgį virš lrib, žymiai sumažinti
išlydžio koeficiento αi nepavyksta.

Mažiausią išlydžio koeficientą turi įže
mintuvai, kuriuose nuo žaibo srovės
įvedimo vietos iki labiausiai nutolusio
įžemintuvo taško susidaro minimalus
atstumas. Šiuo požiūriu būtu tikslinga
įrengti daugiaspindulinės žvaigždės pa
vidalo įžemintuvą su minimaliu spindulio
ilgiu. Didėjant spindulių skaičiui mažėja
įžemintuvo išnaudojimo koeficientas, to
dėl spindulių skaičius neturėtų viršyti 4.
Paprastai sutelktųjų įžemintuvų impulso
koeficientas būna mažesnis už vienetą.
Žaibo srovės energetinis spektras yra
labai platus: žaibo srovė kinta nuo 2 kA
(tikimybė 85 – 90 proc.) iki 200 kA (tiki
mybė 0,7 – 1,0 proc). Norint nustatyti
srovę, tekančią įžeminimo sistema ir
atvestomis į objektą komunikacijomis,
bei potencialą įžemintuvo pradžioje,
įžemintuvo įėjimo varža turi būti skai
čiuojama 50 Hz dažniui, 25 kHz dažniui
(pirmojo žaibo impulso pagrindinis
dažnis), 1 MHz dažniui (antrojo, trečiojo
žaibo impulsų pagrindiniai dažniai) [3].
Efektyviam įžeminimui 1 MHz dažnyje
laidininko ilgis turi būti mažesnis kaip
1/20 arba geriau 1/50 žaibo srovės, su
pačiu didžiausiu dažniu ir komponentės
bangos ilgiu. Jeigu įžeminimo laidinin
kai yra arti vienas kito, atsiranda trikdžio
perdavimas per savitarpį induktyvumą,
kitaip tariant, kai susiduriama su žaibo
srovės aukšto dažnio komponentėmis,
žymiai išauga įžeminimo grandinės in
duktyviosios varžos, taip pat talpinio ir
induktyviojo ryšio tarp įžeminimo gran
dinių vaidmuo. Įžeminimo laidininkai
pradeda generuoti impulsinį magnetinį
lauką. Kaip rodo atlikti tyrimai, tokio lauko
stipris gali viršyti 1 kA/m patalpos viduje
net žymiai nutolus pačiam laidininkui,
kuriuo teka žaibo srovė. Taip pat būtina
įvertinti, kad induktyvumo ir paviršiaus
efekto pasekmės sumažėja naudojant
plokščius laidininkus.
Pratisųjų įžemintuvų elektromagnetinių
procesų tyrimui dažniausiai naudojama
ilgos linijos su paskirstytais parametrais
atstojamoji schema (1 pav.) [5].
Laidumas g ir talpa Ci yra kintamieji dy
džiai, nes esant dideliam srovės tankiui
žemės sluoksniai šalia įžemiklių pramu
šami ir tarsi padidėja įžemiklio spindulys.
Aktyvioji išilginė elektrodų varža pa
prastai žymiai mažesnė už įžemintuvo
varžą ir skaičiavimuose neįvertinama.
Įžemintuvo atstojamosios schemos pa
rametrų skaičiavimai pateikti [5]. Jeigu
žaibosaugos įžemintuvas sujungiamas

su objekto įžeminimo įrenginiu, tai šio
elektromagnetinės bangos pereinamoji
charakteristika gali būti modeliuojama
T tipo atstojamąja schema, kuri veikiant
impulsinei srovei būtų sudaryta iš išilgi
nės varžos Ri, induktyvumo Ls, laidumo
gi ir talpumo Ci (2 pav.).
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greitis, paprastumas,
efektyvumas

Šiuo metu įžeminimo įrenginiams tirti
yra naudojamos įvairaus sudėtingumo ir
galimybių kompiuterinės programos.

Aukštosios įtampos oro
linijų ir pastočių apsaugos
nuo žaibo įžeminimas
Istoriškai susiklostė, kad atmosferinių
viršįtampių teorija vystėsi atsižvelgiant
į elektros perdavimo linijų ir pastočių
tobulėjimą. Linijų izoliacijos pažaida
dėl žaibo pataikymo, elektros įrangos
pažaida pastotėse dėl susidariusių vir
šįtampių tapo tipiniais reiškiniais jau
pačiose pirmosiose elektros perdavi
mo linijose.

+

Žaibo pataikymas į fazinį laidą yra lydi
mas didelės srovės, kuri sukuria laidinin
ke tokio dydžio impulsinę įtampą, kad
praktiškai neįmanoma sukurti tokios
izoliacijos, atlaikančią minėtą įtampą.
Netgi žaibosauginis trosas, pritvirtintas
virš fazinių laidų visiškai nepašalinta
galimybės metalinės atramos viršūnėje
susidaryti aukštiems potencialams tie
sioginio žaibo pataikymo metu, netgi jei
yra maža impulsinė atramos įžeminimo
varža. Dėl aukšto atramos potencialo
gali susidaryti išlydis nuo atramos į fa
zinį laidą (atgalinis perdengimas). Buvo
įvykdytas dirbančios 110 kV oro linijos
atjungimo dėl žaibo pataikymo ban
dymas. Kibirkštinio išlydžio ilgis sudarė
150 m. Linijinės izoliacijos perdengimas
įvyko 200 m nuo fazinio linijos laido pa
žeidimo žaibo išlydžio vietos [4].
Visos apsaugos nuo žaibo priemonės,
įrengtos linijoje, turi turėti patikimą
įžeminimo įrenginį, kurio varža netu
ri viršyti normuotų dydžių. 6 – 35 kV
elektros perdavimo linijų atramoms
gali būti naudojami sutelktieji dirbti
niai įžemintuvai, sudaryti iš nedidelio
skaičiaus vertikalių elektrodų, sujungtų
tarpusavyje, bei atrama horizontaliais
įžemintuvais iš juostinio arba apvalaus
plieno. Molio, priemolio, priesmėlio ir
kituose gruntuose, kurių savitoji varža
ρ ≤ 500 Ω·m, įžemintuvams tikslinga
naudoti 110 kV ir aukštesnės įtampos
oro linijų atramų gelžbetoninių pamatų
ir pakojų armatūrą. Jeigu įžeminimo var
ža nepakankama, tuomet reikia įrengti
ir dirbtinį įžemintuvą. Gruntuose, kurių
savitoji varža ρ > 500 Ω·m, reikia įrengti

=







Struktūrinės kabelių sistemos
Pasyvieji tinklo komponentai
Šviesolaidinių tinklų sprendimai
Tinklų testavimo įranga
Vaizdo stebėjimo sistemos
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dirbtinį įžemintuvą, užtikrinantį reikiamą
įžeminimo varžą.
Tyrimai parodė, kad atramų pamatų be
tonas dėl savo higroskopinių savybių per
1 – 2 mėnesius po išliejimo absorbuo
ja tiek drėgmės, jog kartu su metaline
armatūra tampa visaverčiu įžemintuvu
[2]. Buvo bijoma, kad tekanti impulsinė
srovė gali suardyti išorinį atramų pama
tų betono sluoksnį, kurio storis neviršija
30 – 35 mm, tačiau tai nepasitvirtino.
Patirtis parodė, kad impulsinės srovės
tankis, pakankamas vietiniam betono
tarpsluoksniui tarp pamatų karkaso ir
išorinio paviršiaus suardyti, yra 17,5 A/
cm2. Tuo tarpu srovei atramoje siekiant
iki 25 kA srovės, tekančios armatūriniu
karkasu, tankis neviršija 5 A/cm2.
Grunte, kuriame didelė savitoji varža
(iki 5000 Ω·m) naudojami pratisieji hori
zontalūs įžemikliai, kurie perdengia visą
tarpatramį. Siekiant išvengti įžeminimo
varžos padidėjimo džiūstant žemei,
įžemintuvai įgilinami ne mažesniame,

negu 0,5 m gylyje. Ariamoje žemėje, kur
įžemintuvai gali būti pažeisti apdirbant
dirvą, jie įgilinami ne mažesniame, negu
1 m gylyje.
Dėl ekonominių sumetimų pastočių
įrangos izoliacijos lygis yra žemesnis
nei linijų. Pastočių aukštosios įtampos
atvirų skirstyklų apsauga nuo tiesioginių
žaibo smūgių atliekama strypiniais žai
bolaidžiais remiantis Elektros įrenginių
įrengimo taisyklių rekomendacijomis.
Teritorijoje įvykus avariniam trumpajam
jungimui į žemę, siekiant išlyginti poten
cialą ir apsaugoti personalą, įžemintu
vai daromi tinklo pavidalo, jį sudarant
iš žemėje esančių horizontalių juostų,
kurios jungia vertikalius elektrodus. Prie
įžemintuvo prijungiamos visos metali
nės konstrukcijos (portalai, stiebai) ir
įrenginių metaliniai korpusai (transfor
matorių, alyvinių jungtuvų bakai ir kt.).
Realiai įžeminimo įrenginyje, išdėstyta
me didelėje teritorijoje, skirtingų taškų
potencialas retai būna vienodas netgi

žemuose dažniuose. Potencialų skirtu
mas gali siekti kelis kV, o tai gali sukelti
tiek kabelių, tiek ir aparatūros pažeidi
mus. Būtent todėl skirtingų įžeminimo
įrenginio taškų sujungimų kokybė turi
labai didelę reikšmę.
Tinklo pavidalo įžemintuvų varža tekant
žaibo išlydžio srovei paprastai didėja, to
dėl žaibolaidžių prijungimo prie pastotės
įžeminimo kontūro vietose iš vertikalių
elektrodų įrengiami papildomi sutelktieji
įžemintuvai. Didelę grėsmę kelia žaibo
srovės tekėjimas įžemintuvais, išdėsty
tais lygiagrečiai netoli kabelių kanalų ir
lovių [4]. Viena iš nepageidaujamų tokios
situacijos pasekmių – susidariusio padi
dinto magnetinio lauko poveikis jautriai
aparatūrai arba jos grandinėms.
Tęsinys kitame numeryje
L I T E R AT Ū R A
1. Baublys J., Gudžius S.,
Jankauskas P., Markevičius L.,
Morkvėnas A.
Žaibas. Apsauga nuo žaibo.
Monografija. Vilnius, 2006.
2. Markowska R., Sowa A. W.
Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Warszawa, 2009.
3. Г. Н. Александров. Молния и
молниезащита. Москва, «Наука»,
2008.
4. Базелян Э. M., Райзер Ю. П.
Физика молнии и молниезащиты.
Москва, «Физматлит», 2001.
5. Е. Я. Рябкова. Заземления в
установках высокого напряжения.
Москва «Энергия», 1978.
6. М. Р. Найфельд.
Заземление, защитные меры
электробезопасности. Москва
«Энергия», 1971.

ios
s, turinč
o
g
n
a
įr
rinti,
) ir
s – užtik
ilų (PCB
n
la
s
fe
r
ik
t
e
t
)
s
ų
a
t
u – Plan
ilų ir
lichlorin
tų bifen
ilų ir po
no (tolia
n
in
la
r
e
p
if
lo
o
b
h
c
ų
nkos
nim
oli
rint
ir/ar šali
ų LR apli
i pagal P
t
t
Polichlo
o
in
o
t
u
im
ir
iz
v
in
r
t
o
nt
, pa
reikakenksm
ma inve
aisyklių
-4469),
t
9
lo
o
9
a
PCB, nu
r.
m
iv
r
y
N
p
k
,
iu
ar
in., 2003
ai saug
ga, kurią
/PCT ) tv
r. 473 (Ž
i aplink
kad įran
t
ilų (PCB
N
n
n
u
li
fe
a
m
r
š
,
y
e
s
t
a
k
rintų
eiksmu
26 d. įsa
ti ir/ar p
polichlo
ones ir v
nksmin
. rugsėjo
m
e
k
ie
m
r
, nei
u
3
p
n
0
i
t
s
0
2
aty
nksčiau
B bu
m
a
C
u
i
t
P
n
n
t
s
li
a
y
ministro
t
a
p
san
d., taip
ir/ar paš
, ir joje e
ksminti
džio 31
n
o
e
u
lavimus
k
r
u
g
.
n
ą
i 2010 m
jus įrang
būdu ik
s turėto
o
g
n
a
įr
čius
1-437.
/59/EB.
skatinan
mo Nr. D
yvoje 96
y
t
k
k
a
e
įs
ir
.
d
d
a
ugsėjo 8
nurodyt
005 m. r
2
o
r
t
is
kos min
LR aplin
iš
a
k
u
a
Ištr

!
O
I
S
E
ĖM

D

REAKTYVIOSIOS GALIOS KOMPENSAVIMO
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SIŪLOME:
SUMAŽINTI KOMPANIJOS IŠLAIDAS UŽ SUNAUDOTĄ REAKTYVINĘ
ENERGIJĄ BEI PAGERINTI ELEKTROS TINKLO KOKYBĘ
• 0,4 kV kondensatorius
automatinio kondensatorių valdymo spintas
• 3-10 kV kondensatorius
kondensatorių valdymo spintas
• konsultavimą bei kompensavimo įrenginių parinkimą
• gamybą
• montavimą
• įrangos paleidimą
• techninį aptarnavimą
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Modulinio montavimo
sistema Smissline
Elektros energijos paskirstymo
sistemų daugiavariantiškumas,
patikimumas ir saugumas

Šiandien pramoninių, komercinių ir gyvenamųjų pastatų statybai charak
teringas dinamiškai didėjantis automatizacijos lygis. Šis faktorius turi daug
įtakos ir elektros energijos paskirstymo bei apsaugos sistemoms, kurios turi
atlaikyti vis didėjančias apkrovų galias bei derėti prie vis sudėtingesnių in
žinerinių sprendimų. Taip pat turi būti užtikrintas maksimalus aptarnavimo
operatyvumas ir galimybė mažiausiomis papildomomis išlaidomis plėsti
ar modernizuoti esamas sistemas.

Į ABB kompanijų grupę įeinanti Šveica
rijos ABB sukūrė ir gamina modulinio
montažo sistemą Smissline, kuri žymiai
palengvina projektavimą bei leidžia
daug patikimiau eksploatuoti sudėtin
giausias elektros energijos paskirstymo
bei pramoninių procesų automatizavi
mo sistemas. Smissline įranga jau dau
gelį metų plačiai naudojama teleryšių
kompanijose –„Telenor” (Norvegija),„02”
(Vokietija),„British Telecom” (Didžioji Bri

tanija),„Swisscom”(Šveicarija), finansinių
ir draudimo struktūrų didelių kritinės
informacijos kiekių apdorojimo centruo
se – „Credit Suise” (Šveicarija), „UBS” (Ny
derlandai), „Shanghai Stock Exchange”
(Kinija), automatizuojant gamybinius
procesus gamyklose „BMW” (Vokietija),
„Total Oil” (Nyderlandai) „Sweden Steel”
(Švedija), taip pat galutiniuose tokių
gamintojų, kaip „Vestas Wind Systems”
(Danija) gaminiuose – vėjo generatorių

1 pav.

2 pav.

gamyba, „APC” (JAV) – nepertraukiamo
maitinimo sistemos, „Knapp conveyor
systems” (Austrija) – konvejerinės sis
temos.
Ši įranga naudojama ir tokiose saugos
prasme kritiškų objektų elektros ener
gijos tiekimo sistemose, kaip oro uos
tai (šiuo metu vyksta vieno didžiausių
pasaulyje aerouostų Frankfurte elek
tros tiekimo sistemos rekonstrukcija) ir
sveikatos apsaugos objektai (specialios
programos elektros energijos tiekimui
reorganizuoti Vokietijoje, Šveicarijoje ir
Nyderlanduose).
Šiandien ABB kompanija Lietuvos rinkai
siūlo naują Smissline įrangos kartą.

PLUG & PLAY technologija
Smissline sistemos pagrindinis elementas
yra ant standartinio montavimo DIN bė
gio tvirtinamas dviejų dydžių pagrindas
šešiems ar aštuoniems moduliams įstatyti
(1 pav.). Sujungiant pagrindo modulius
tarpusavyje, galima gauti praktiškai bet
kokio ilgio pagrindą (aukštis paprastai
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ribojamas dviem metrais – standartinės
paskirstymo spintos aukščiu). Į pagrindą
sudedamos 10 x 3 mm dydžio elektros
energijos tiekimo šynos. Vartotojas, pagal
savo poreikius, gali suformuoti trilaidę
(L1, L2, L3), keturlaidę (L1, L2, L3, N) arba
nuolatinės srovės maitinimo sistemą. Be
pagrindinių šynų, į pagrindą gali būti
įdėtos ir dvi pagalbinės 5 x 2 mm dydžio
šynos apsaugos prietaisų signaliniams
ar papildomiems kontaktams arba, pvz.,
kontaktorių valdymo grandinėms mai
tinti. Dar vienas privalumas – galimybė
panaudoti papildomas 10 x 3 mm dydžio
šynas nulinio ir apsauginio įžeminimo
laidininkams. Papildomos šynos sude
damos į papildomus pagrindo modulius,
kurie gali būti sujungti su pagrindinio
pagrindo moduliais, arba jie gali būti
pastatyti bet kurioje kitoje vartotojui
patogioje vietoje. Šynos maitinamos
per įvadinius gnybtus (nominali srovė
nuo 160 A iki 200 A), arba naudojant
apsaugos prietaisus – apsauginio atjun
gimo įtaisus, automatinius atjungiklius ir
pan. Jeigu šynų sistema maitinama per
apsaugos prietaisą, tokiu atveju ir visa
šynų sistema yra apsaugota. Paskirs
tymo spintoje šynų sistema gali būti
montuojama horizontaliai (tradiciškai),
arba vertikaliai.
Vertikalus šynų sistemos pastatymas
leidžia žymiai ekonomiškiau išnaudoti
vidinę montavimo erdvę ir leidžia įvesti
maitinimo kabelį į spintą tiek iš viršaus,
tiek ir iš apačios. Taip pat nebereikalingi
išėjimo gnybtai (išeinantys laidai jungiami
tiesiai prie apsaugos prietaisų), visa tai la
bai palengvina projektavimą ir pagreitina
montavimo darbus. Smissline sistemoje
gali būti naudojami šie apsaugos prie
taisai: apkrovos atjungiklis, apsauginio
atjungimo įtaisas, automatinis variklio
apsaugos atjungiklis, taip pat apsaugos
nuo impulsinių viršįtampių įtaisai. Visi
prietaisai yra modulinės konstrukcijos

(vieno modulio plotis – 17,5 mm) ir turi
specialius gnybtus prijungti prie šynų
(3 pav.). Skirtingai nuo rinkoje esančių
kištukinių sistemų (kuriose prijungimui
prie šynų reikalingi specialūs adapteriai),
visi Smissline prietaisai įstatomi tiesiai
į šynų sistemą. Gnybtų konstrukcija
leidžia prijungti įtaisą prie bet kurios
fazės, o informacija apie prijungtą fazę
rodoma specialiame prietaiso priekyje
esančiame indikatoriuje.
Yra suprojektuota daug įvairių specialių
adapterių, skirtų įvairioms nominalioms
srovėms, kad ant šynų sistemos būtų
galima pastatyti prietaisus, kurie neįei
na į Smissline sistemą. Naudojant tokius
specialius adapterius (kombinuotus
modulius), galima surinkti įvairiausius
paleidimo sistemų variantus (2 pav.).
Tokie moduliai gali būti surinkti iš anks
to ceche ir naudojami kaip užbaigti
elementai gaminant kitus serijinius ga
minius, tačiau gali būti aptarnaujančio
personalo naudojami ir eksploatacijos
priežiūros metu (kaip atsarginės dalys),
taip sutrumpinant tiek gamybos, tiek
aptarnavimo trukmę.

Aukščiausias saugumo ir
patikimumo prioritetas
Smissline įrangos naudojimas žymiai
palengvina konstravimą ir sumažina
montavimo bei aptarnavimo išlaidas.
Lyginant su tradicine moduline įranga,
šiuo atveju konstruktorius turi daug di
desnę pasirinkimo laisvę, talpindamas
įrangą spintoje (4 pav.). Smissline sistema
leidžia tęsti projektavimą netgi tada, kai
ne visi elektrinės schemos elementai yra
numatyti. Tokiu atveju konstruktorius
tiesiog rezervuoja šynų sistemos dalį
patikslintai schemos daliai realizuoti.
Jeigu pas užsakovą paskutiniu momentu
atsiranda naujų reikalavimų arba eks
ploatavimo metu atsiranda būtinybė

4 pav.

pakeisti, bei papildyti esamą paskirs
tymo sistemą, atskirus komponentus
galima pakeisti per keletą sekundžių, o
apkrovos irgi gali būti perjungtos labai
lengvai. Dar daugiau, jeigu užsakovas
ruošiasi realizuoti projektą per pakan
kamai ilgą laiką ir detaliai viso objekto
tiesiog negali aprašyti, konstruktorius
gali paprasčiausiai rezervuoti dalį šynų
sistemos erdvės iki tol, kol projektas bus
detalizuotas.
Aiškiausiai Smissline sistemos privalumai
atsiskleidžia tais atvejais, kai užsakovo
prioritetų skalėje elektros energijos tie
kimo patikimumas ir saugumas užima
aukščiausias pozicijas (pvz., kai elektros
energija tiekiama informacinėms siste
moms, arba nepertraukiamo maitinimo
sistemose, elektra varomo transporto
sistemose ar kitose elektros energijos
tiekimo nepertraukiamos gamybos
procesų sistemose).

3 pav.

Dmitrijus Lomonosovas
Produktų grupės vadovas
Tel. +370 5 273 8300
Fax. +370 5 273 8333
El. paštas info@lt.abb.com
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Individuali
saulės ir vėjo
elektros jėgainė
Dr. Augustas Petras Mažeikis
UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ technikos direktorius
Spaudoje ir interneto svetainėse gausu
informacijos apie individualias saulės
ir vėjo jėgaines, jų komponentus, yra ir
pasiūlymų kaip jas įrengti. Individualias
jėgaines įrenginėja tiek šia veikla užsi
imančios įmonės, tiek entuziastai, nu
sprendę taip investuoti savo santaupas
ir realizuoti kūrybinius sugebėjimus.
Mažoji vėjo elektrinė yra patraukli paly
ginti nedidele savikaina ir galimybe ap
sirūpinti elektra. Mažos galios prietaisai
– šaldytuvai, naujos kartos televizoriai,
kompiuteriai, namų kino sistemos ir kt. –
būna įjungti ilgesnį laiką, todėl elektros
energijos suvartoja daugiau, negu dides
nės galios prietaisai - viryklės, lygintuvai,
mikrobangų krosnelės – kurie paprastai
būna įjungti trumpą laiką.
Daugelyje užsienio šalių individualios

mažos galios vėjo elektrinės jungiamos
tiesiai į namų elektros tinklą (į kištukinį
lizdą). Jeigu generuojama galia didesnė
už vartojamą, dalis energijos perduoda
ma į elektros tinklą, jeigu ji mažesnė –
trūkstama dalis imama iš tinklo. Namų
valdos elektros įvade įrengtas elektros
energijos skaitiklis skaičiuoja perduoda
mą ir imamą iš elektros tinklo energijas.
Deja, Lietuvoje galiojančiose elektros
energijos tiekimo taisyklėse atlyginimas
už mažųjų elektrinių patiektą energiją
nenumatytas, todėl elektros perteklių
tenka kaupti užkraunant akumuliato
rių baterijas arba šildant vandenį. Taip
sukaupta energija naudojama, kai nėra
saulės ar vėjo.
Individualios mažosios vėjo elektrinės
įrengimo schema pateikta paveikslėly
je. Didžiausią efektą duoda hibridinės
saulės ir vėjo jėgainės, nors taip pat
įrenginėjamos tik saulės arba tik vėjo
energiją naudojančios jėgainės.

Vėjo generatorius
Montuojamas ant specialaus stiebo
arba virš statinio stogo (iki 1 kW galios).
Efektyviam darbui turi būti parinkta vie
ta, kurioje yra didžiausias vėjo greitis ir
mažiausia vėjo sūkurių susidarymo ga
limybė. Pvz., esant 5 m/s vėjo greičiui
generuojama energija yra dvigubai di
desnė, negu 4 m/s vėjo greičiui. Taip pat
turi būti atsižvelgta, kad generatoriaus
sparnų sukimosi sukeliama vibracija,
triukšmas ir šviesos mirgėjimas (šešė
liavimas) neerzintų kaimynų. Paprastai
kuo aukščiau ir kuo toliau nuo statinių
ir medžių montuojamas generatorius,
tuo geresni rezultatai, tačiau reikia at
minti, kad tik iki 10 m aukščio statiniams
nereikalingas statybos leidimas. Mažos
galios vėjo generatorių kaina svyruoja
nuo kelių tūkstančių iki keliasdešimties
tūkstančių litų, ji priklauso nuo vardi
nės generatoriaus galios ir jo kokybės.
Generatorius dirba labai sudėtingose
sąlygose – vėjo gūsiai ir sūkuriai, lietus

Vėjo generatorius
Saulės baterijos
Apšvietimo ir buitiniai
elektros prietaisai

Valdiklis
Vandens šildytuvas

Akumuliatorių batterijos

Inverteris
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ir sniegas, temperatūros svyravimai. Su
gedusį generatorių nukelti nuo stiebo
ar stogo yra sunkus uždavinys, todėl jo
patikimumas yra labai svarbus rodiklis.
Daugumos pasaulyje gaminamų vėjo
elektrinių kainas, techninius duomenis
galima rasti internetinėje svetainėje
http://www.allsmallwindturbines.com.

Saulės baterijos
Mūsų sąlygomis saulės baterijos apčiuo
piamą naudą gali duoti vasaros mėne
siais, ypač jas naudojant vienoje siste
moje su vėjo elektrine. Vieno kilovato
vardinei galiai gauti saulės baterijomis
tenka padengti apie 10 m2 stogo, kurio
šlaitas orentuotas į pietus, plotą. Pasta
ruoju metu saulės baterijų kaina kren
ta, ji siekia (10-20) Lt/W. Saulės baterijų
kainą galima keletą kartų sumažinti jas
montuojant netgi namų sąlygomis iš si
licio saulės elementų plokštelių, kurios
kartu su montažui reikalingais priedais
pardavinėjamos interneto aukcionuose,
pvz., ebay.

Valdiklis
Valdiklis atjungia akumuliatorių bateriją
nuo vėjo generatoriaus ir saulės baterijų
jai pilnai pasikrovus, apsaugo bateriją
nuo neleistino iškrovimo lygio ir trumpo
jungimo, įjungia generatoriaus apsukas
stabdančią apkrovą (kai vėjo stiprumas
viršija numatytas ribas), rodo generuo
jamą ir vartojamą srovę ir įtampą, gali
skaičiuoti generuotas ir suvartotas am
pervalandes. Elektronikos srityje turintis
patirties vartotojas valdiklį gali sukons
truoti ir pasigaminti pats.

Akumuliatorių baterijos
Naudojamos 12 V arba 24 V baterijos –
priklausomai nuo saulės baterijų ir vėjo
generatoriaus vardinės įtampos. Vėjo
elektrinei tinka ilgaamžiai, veikiantys 10
ir daugiau metų, gilaus ciklo akumulia
toriai. Kuo didesnė akumuliatorių talpa,
tuo ilgiau jie tarnauja. Mažose jėgainėse
naudojamos 200 – 2000 ampervalandų
talpos akumuliatorių baterijos. Gerų aku
muliatorių kaina sudaro apie pusę visų
jėgainės įrengimui reikalingų išlaidų.

Inverteris
Inverteris nuolatinę 12 V arba 24 V įtam
pą verčia kintamąja 220 V įtampa, kurią
naudoja dauguma buitinių prietaisų. Re
komenduojama, kad inverterio vardinė
galia būtų 1,3 karto didesnė už suminę
vėjo generatoriaus ir saulės baterijų ga
lią. Geriausiai tinka taisyklingos sinusinės
įtampos inverteriai, kurie leidžia prijungti

tiek aktyviąją tiek induktyviąją (transfor
matoriai, elektros varikliai) apkrovą.

Vandens šildytuvas
Patogiausias yra vardinės vėjo genera
toriaus įtampos srove kaitinamas van
dens šildytuvas. Jis reikalingas vėjo ge
neratoriaus apkrovai, pilnai pasikrovus
akumuliatoriams, ar pučiant perdaug
stipriam vėjui. Vietoje vandens šildytu
vo gali būti naudojama kita tinkamos
galios apkrova.

Apšvietimo ir buitiniai
elektros prietaisai
Kadangi individualios jėgainės galia
ribota, tenka keisti elektros energijos
vartojimo įpročius. Pasenusius, daug
energijos vartojančius prietaisus ge
riausia pakeisti ekonomiškesniais. Taip
pat tenka riboti vienu metu įjungtų
prietaisų skaičių. Jeigu yra įmanoma,
mažai energijos vartojančius prietaisus
reikia sujungti į atskirą tinklą, kuriame
naudojama galia ir energija atitinka jė
gainės galimybes. Tokiu būdu mažos
galios prietaisai naudoja saulės ir vėjo
energiją, didesnės galios – elektros tin
klo energiją. Jeigu atskyrimo galimybės
nėra, turi būti numatytas rankinis arba
automatinis energijos šaltinio perjungi
mas. Vartojant energiją, kuri gaunama
iš skirstomųjų tinklų, visa saulės ar vėjo
jėgainėje pagaminta energija kaupia
ma akumuliatoriuose ir panaudojama
kai namuose veikia tik mažos galios
prietaisai. Individualios jėgainės galios
kėlimas iki galimybės pilnai patenkinti
vartotojo poreikius labai padidina jos
kainą ir aštrina energijos pertekliaus
kaupimo problemą.
Šiuo metu dar sunku pastovų elektros
tiekimą iš elektros tinklų turintį eilinį
vartotoją įtikinti individualios jėgainės
perspektyvumu, nes galime priskaičiuoti
daugiau „minusų“ negu „pliusų“, ypač
kol neraglamentuotas jų prijungimas
prie skirstomojo tinklo. Tačiau brangs
tant centralizuotai tiekiamai energijai,
augant jėgainių įrangos pasiūlai ir kren
tant jos kainoms, šių įrenginių skaičius
visame pasaulyje sparčiai auga. Jau dabar
nuosavos jėgainės nutolusioje sodyboje
įrengimo kaštai prilygsta jos prijungimo
prie skirstomojo tinklo kaštams. Mažų
atsinaujinančių šaltinių energiją naudo
jančių jėgainių konstravimas ir įrengimas
savo valdose tampa mėgiamu elektro
technikos ir elektronikos srityse patirtį
turinčių žmonių laisvalaikio užsiėmimu.
Jie neabejoja, kad įdėta energija ir lėšos
yra pati geriausia investicija ateičiai.
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Elektriniai pastatų įrenginiai.
Saugos priemonės.
Apsauga nuo įtampos
trikdžių ir elektromagnetinių
trikdžių.
IEC 6 0 3 6 4 - 4 - 4 4
Leidimas 2.0 2007-08.

Gamybos, projektų rengimo ir kabelių
montavimo metu kabelių laikymo sistemų
gamintojai, projektuotojai ir montuoto
jai privalo atsižvelgti į keturias esmines
techninių rodiklių sritis bei su jomis su
sijusius standartus. Šios sritys yra:

T r u m pa s s ta n d a r t e
apibrėžtos kabelių
l aikymo sistemų
p r i s tat y m a s

  Apsauga nuo įtampos ir elektroma
gnetinių trikdžių;

Parengė
Rimas Lukšys ir Laimonas Dedūra
UAB „OBO Bettermann”

  Kabelių montavimo būdai kabelių
laikymo sistemose, pralaidumai;

  Kabelių laikymo sistemų atskirų kom
ponentų apkrova (apkrovos testai);
  Kabelių laikymo sistemų komponen
tų apsauga nuo korozijos.
Atitinkamų sričių reikalavimai kabelių
laikymo sistemoms ir jų komponentams
nustatyti IEC bei EN standartuose.
Šioje apžvalgoje smulkiau panagrinėsi
me pirmąją sritį – apsaugą nuo įtampos
trikdžių ir elektromagnetinių trikdžių. Šią
sritį reguliuoja standartas IEC 60364-4-44

Rekomenduojama
Galios kabeliai
Nerekomenduojama

Pagalbinės grandinės
(pvz., gaisro signalizacija, durų atidarymas)

Galios kabeliai

Informaciniai kabeliai
Jautrios grandinės
(pvz., kontroliniai-matavimo prietaisai)

Pagalbinės grandinės

Teisingai
Informaciniai kabeliai

Metaliniai kabelių loviai

1 pav. Kabelių atskyrimas montažiniuose loviuose

Jautrios grandinės

standartai
Leidimas 2.0 2007-08: Elektriniai
pastatų įrenginiai. Saugos priemonės. Apsauga nuo įtampos trikdžių
ir elektromagnetinių trikdžių. Visa
žemiau pateikta medžiaga yra tiesiogiai
išversta iš šio standarto.
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Pageidautina
Nerekomenduojama

Informacijos technologijų kabeliai ir ga
lios kabeliai, kurie įeina į tą pačią kabelių
laikymo sistemą arba yra pakloti tuo pačiu
maršrutu, turi būti montuojami laikantis
žemiau išdėstytų reikalavimų.
Minimalus galios kabelių ir informa
cijos technologijų kabelių atskyrimas,
leidžiantis išvengti įtampos trikdžių ir
elektromagnetinių trikdžių, priklauso nuo
daugelio veiksnių, vienas jų – tai kabelių
sistemos tipas ir konstrukcija.

2 pav. Kabelių tiesimas metaliniuose loviuose

a) elektromagnetinių laukų stiprio ka
belio trasoje (elektromagnetiniai lai
džių ir spinduliuotės trikdžių šaltinių
artumo);

Lygiagrečiai tiesiant galios ir informa
cinius kabelius, reikia laikytis žemiau
nurodytų reikalavimų. Iki 35 m ilgio
lygiagrečiai tiesiamų kabelių atskirti
nebūtina. Klojant ilgesnius kaip 35 m
neekranuotus kabelius, būtina išlaikyti
reikiamą atskyrimo atstumą visu kabelių
ilgiu, išskyrus paskutinius iki prijungimo
taško likusius 15 m.

c) kabelių tipo (pvz., ekranuoti kabeliai,
vytos poros kabeliai, šviesolaidiniai
kabeliai);

Pastaba: Kabeliai gali būti atskirti 30 mm
oro tarpu arba tarp kabelių montuojama
metaline pertvara.

d) nuo informacijos technologijų ka
belių sistemos prijungtų įrenginių
atsparumo trikdžiams;

Klojant ilgesnius kaip 35 m ekranuotus
kabelius, jų atskirti nebūtina.

1. Kabelių montavimo
instrukcijos
Kiek tai praktiškai įmanoma, kabeliai turi
kryžiuotis stačiais kampais. Vienas gre
ta kito neturi būti klojami skirtingiems
tikslams naudojami kabeliai (pvz., galios
kabeliai ir informaciniai kabeliai). Turi būti
užtikrintas elektromagnetinis skirtingų
kabelių grupių atskyrimas. (1 pav.)

2. Kabelių laikymo sistemos

b) leistino laidžių ir spinduliuojančių
emisijų lygio;

e) kitų aplinkos apribojimų (pvz., che
minių, mechaninių, klimatinių, gaisro
ir kt.);
f ) bet kokio ateityje numatomo infor
macinių kabelių sistemos išplėtimo.
Nemetalines kabelių sistemas galima
naudoti žemiau nurodytais atvejais:

  elektromagnetinė aplinka charak
terizuojama pastoviais žemais trik
džių lygiais;
  kabelių sistema pasižymi žemu emi
sijų lygiu;
  tiesiami šviesolaidiniai kabeliai.
Kabelių laikymo sistemos specifinę
pilnutinę varžą nulemia ne kabelių lai
kymo sistemų metalinių komponentų
skerspjūvis, bet jų forma (pvz., plokščias,
U-formos, vamzdinis ir t.t.). Geriausios
yra uždaros formos, nes jos leidžia su
mažinti sinfazinius signalus.
Kabelių lovyje reikia numatyti tiek laisvos
vietos, kad jame galima būtų sumontuoti
numatytą papildomų kabelių kiekį. Kaip
parodyta paveikslėlyje, kabelių paketo
aukštis turi būti mažesnis už kabelių
lovio šoninių sienelių aukštį, kaip yra

Blogai

2.1. Bendrosios nuostatos
Kabeliai gali būti klojami metaliniuose
arba nemetaliniuose loviuose ar kana
luose. Jei metalinės sistemos yra su
montuotos, laikantis žemiau nurodytų
nuostatų, jos užtikrina įvairaus laipsnio
padidintą apsaugą nuo elektromagne
tinių trikdžių.

Nerekomenduojama

2.2. Projektavimo rekomendacijos

Geriausias sprendimas

Kabelių sistemos medžiagų ir profilių
pasirinkimas priklauso nuo žemiau nu
rodytų aplinkybių:

3 pav. Metalinių sistemos komponentų vientisumo užtikrinimas
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ilgio tinklinė juosta sumažina ekranavi
mo efektą daugiau nei 10 kartų.

Geriausias sprendimas
Nerekomenduojama
Blogai

4 pav. Kabelių išdėstymas metalinių konstrukcijų elementų viduje

parodyta 2 paveikslėlyje. Jeigu kabelių
loviai uždengiami dangčiais, elektro
magnetinio suderinamumo charakte
ristikos pagerėja.
U-formos kabelių loviuose šalia abiejų
kampų sumažėja magnetinio lauko sti
pris, todėl patartina naudoti lovius su
aukštomis šoninėmis sienelėmis (2 pav.).
Pastaba: Lovio gylis turi būti mažiausiai
du kartus didesnis už numatomą didžiau
sią klojamo kabelio skerspjūvį.
3.3. Kabelių montavimo instrukcijos
3.3.1. Kabelių laikymo sistemos iš
metalo arba kompozitinių medžiagų,
specialiai pritaikytos elektromagnetinio suderinamumo užtikrinimui
Kabelių laikymo sistemos iš metalo
arba kompozitinių medžiagų, specialiai
pritaikytos elektromagnetinio suderina
mumo užtikrinimui, abiejuose galuose
visuomet turi būti prijungtos prie vie
tinės potencialų išlyginimo sistemos.
Esant ilgesniems atstumams, viršijan
tiems 50 m, rekomenduojama naudoti

papildomus prijungimus prie potencialų
išlyginimo sistemos. Visi prijungimai
turi būti kaip galima trumpesni. Jeigu
kabelių laikymo sistemas sudaro keli
elementai, būtina pasirūpinti, kad gre
timi elementai būtų patikimai sujungti
tarpusavyje. Pageidautina elementus
suvirinti tarpusavyje visu perimetru.
Sujungimai gali būti kniedyti, suveržti
varžtais arba sriegiais, tačiau su sąlyga,
kad kontaktuojantys paviršiai būtų geri
elektros laidininkai, t. y. jie neturi būti
padengti dažais arba izoliacine medžia
ga, turi būti apsaugoti nuo korozijos ir
užtikrinti gerą elektrinį kontaktą tarp
gretimų elementų.
Metalinių sekcijų forma turi būti išlaikyta
visu ilgiu. Visų tarpinių sujungimų pilnuti
nė varža turi būti maža. Atliekant elektrinį
sujungimą tarp dviejų kabelių sistemos
dalių trumpu pavieniu laidininku, stipriai
padidėja vietinė pilnutinė varža, dėl ko
pablogėja elektromagnetinio suderina
mumo charakteristikos (3 pav.).
Dažnių nuo kelių MHz ir didesnių reikš
mių atveju, dviejų kabelių sistemos dalių
elektriniam sujungimui naudojama 10 cm

Atliekant sistemos reguliavimo ar plėtimo
darbus, labai svarbu užtikrinti, kad būtų
išlaikytos elektromagnetinio suderina
mumo atitikties rekomendacijos, pvz.,
metaliniai kabelių vamzdžiai nebūtų
pakeisti plastmasiniais.
Metaliniai statinių konstrukcijų elementai
gali būti labai sėkmingai panaudoti elek
tromagnetinio suderinamumo tikslams
užtikrinti. L, H, U arba T-formos plieninės
konstrukcijų sijos dažnai sudaro vientisą
įžemintą struktūrą su dideliais elementų
skerspjūviais ir daugeliu tarpinių įžemi
nimo sujungimų. Kabelius rekomenduo
jama tiesti išilgai tokių sijų, tvirtinant
juos ne ant išorinių paviršių, bet laikantis
vidinių sijų kampų (4 pav.).
Metalinių kabelių lovių dangčiai turi
atitikti tokius pačius reikalavimus kaip
ir kabelių loviai. Pageidautina naudoti
dangtį, užtikrinantį gerą elektrinį kontak
tą su kabelių loviu daugelyje vietų visu
lovio ilgiu. Jei tai neįmanoma, dangčiai
turi būti sujungti su kabelių loviu bent
jau abiejuose lovio galuose trumpesniais
nei 10 cm ilgio sujungimais, pvz., pinto
mis arba tinklinėmis juostomis.
Jeigu kabelių laikymo sistemą iš metalo
arba kompozitinių medžiagų, specialiai
pritaikytą elektromagnetinio suderi
namumo užtikrinimui, reikia padalinti
kertant sieną, pvz., ties gaisro barjerais,
dvi metalinės dalys turi būti jungiamos
mažos pilnutinės varžos elektrinio su
jungimo elementais, pvz., pintomis arba
tinklinėmis juostomis (5 pav.).
3.3.2. Nemetalinės kabelių laikymo
sistemos

Blogai

5 pav. Metalinių dalių sujungimai

Gerai

Geriau

Jeigu įrenginių, prijungtų prie kabelių
sistemos neekranuotais kabeliais, nevei
kia žemo dažnio trikdžiai, nemetalinių
kabelių laikymo sistemų funkcionavimą
pagerina sistemoje montuojamas laidi
ninkas, atliekantis apeinamojo potencia
lo išlyginimo laidininko funkcijas. Toks
laidininkas turi būti patikimai prijung
tas prie įrenginio įžeminimo sistemos
abiejuose galuose (pvz., prie įrenginio
spintos metalinio skydo).
Apeinamasis potencialo išlyginimo laidi
ninkas turi atlaikyti dideles sinfazines ir
nukreiptas trumpųjų jungimų sroves.

UAB „UTU“ – Jūsų patikimas partneris
Priimkite teisingą sprendimą ir
pasirinkite Reka kabelius

Pagrindinės rinkos: Šiaurės ir Baltijos šalys, Rusija.

Platus elektrotechnikos gaminių spektras:
 Hager modulinė įranga, kanalų sistemos, instaliavimo
gaminiai;
 UTU standartiniai skydai;
 Galios elektronikos produktai
(UPS, akumuliatoriai, AC/DC keitikliai); UPS servisas;
 Galios produktai pramonei ir skirstomiesiems tinklams
(AĮ 110/10kV transformatoriai, VĮ 10kV-20kV-35kV
oro linijų komutaciniai įrenginiai (reclosers),VĮ lanko
apsaugos įrenginiai),
 REKA kabelių rinkodara.

Susisiekite su mumis: www.rekacables.com

Daugiau informacijos: www.utu.lt

Reka kabeliai yra aukštos kokybės Šiaurės šalies
gamintojo gaminiai, kuriais pirkėjai gali pasitikėti
visame pasaulyje. Visur, kur naudojama elektros
energija, kur žmonės gyvena ir kuria – ar tai būtų
Stokholmas, Oslas, Kopenhaga, Vilnius ar Helsinkis
– visur reikia geros kokybės kabelių.

TERMOVIZINË ÁRANGA:
Iðankstinei diagnostikai
Pastatams tikrinti
Moksliniams tyrimams
Pramoninei saugai
Procesams automatizuoti
Neardomajai kontrolei
Dujø nuotëkiui vizualizuoti

Termovizija – galvok apie FLIR
„Touch screen“ displëjus!

NAUJIENA!

UAB „Elintos matavimo sistemos“
Termovizijos mokymai
Termovizinës árangos aptarnavimas

Tel.: Kaune (8~37) 45 27 90
Vilniuje (8~5) 238 71 47
Faks.: Kaune (8~37) 35 01 35
Vilniuje (8~5) 238 71 47

El. paðtas: info@elintosms.lt,
vilnius@elintosms.lt
www.elintosms.lt
www.termovizija.lt
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Nuotėkio srovių
monitoringas
elektros įrangoje
Nuotėkio srovės monitoringo
įrenginiai RCM skirti kontroliuoti
nuotėkio srovę įžemintose ele
ktros energijos tiekimo sistemose.
Jie iš karto aptinka dėl elektros
instaliacijos gedimo atsiradusią
nuotėkio srovę, o tai padeda
užkirsti kelią priverstiniam siste
mos išjungimui. Gedimą galima
pašalinti viską suderinus ir ne
trukdant techologiniam procesui,
pavyzdžiui nedarbo metu. Šiuo
požiūriu RCM įrenginius galime
laikyti prevencine priemone.

Pritaikyta ateičiai:
Iki 100 kHz dažnio nuotėkio
srovėms
Pastaruoju metu valdy
mui vis plačiau naudojami
dažnio keitikliai, tačiau įvykus
klaidai jie gali sukelti iki 50
kHz dažnio nuotėkio sroves.
Šiandien Phoenix Contact RCM
įrenginiai jau gali registruoti
iki 100 kHz dažnio nuotėkio
sroves. Tai viršija dabar
taikomą reikalavimą fiksuoti
20 kHz dažnio sroves B+ tipo
įrenginiuose.

RCM įrenginių veikimo principas
Perjungiamieji PDT kontaktai skirti
perspėjamajam ir pagrindiniam
pavojaus signalui įjungti
11 14 12 nc

nc 12 14 11

Įėjime matuojamo
diapazono nustatymas

Ik

Perspėjamojo pavojaus
nustatymas
Eilė šviesos diodų skirtų nuotėkio srovės
indikacijai (vertė procentais lyginant su
įėjime matuojamu diapazonu)

k

A1 A2

l

Perspėjamojo pavojaus
signalo uždelsimo
nustatymas
PE

Platus maitinimo įtampų diapazonas
85 V AC ... 264 V AC

L1 L2 L3 N

Monitoringas – Gedimo nustatymas –
Gedimo pašalinimas
Dažnai nuotėkio srovės gali didėti palaipsniui. To
priežastimi gali būti drėgmė ar elektros srovei laidūs
teršalai, besikaupiantys ant elektros įrangos. Pažeistų
grandinių apsaugai iki šiol plačiai naudojamos
nuotėkio srovės relės. Esant skirtingoms nuotėkio
srovėms IΔn šios relės, priklausomai nuo jų tipo, vi
sada atjungia apkrovą, o tai reiškia valdomų sistemų
ar procesų sustabdymą. Papildomai instaliavus RCM
įrenginius galima sukurti išankstinio perspėjimo
sistemą. Tokia sistema gali padėti apsisaugoti nuo
netikėtų valdomų sistemų ar procesų stabdymų.
Nuolatinė informacija apie palaipsniui augančią
nuotėkio srovę duoda galimybę operatyviai reaguoti ir
laiku pašalinti gedimo priežastį. Tokiu būdu efektyviai
išvengiama nepageidaujamų prastovų.

IΔn

Ialarm
t
Normalus
veikimas

Įspėjimo sritis

Normalus veikimas
pašalinus gedimą
Sistemos gedimas

Visus norinčius sužinoti daugiau apie
RCM įrenginius prašome kreiptis į
UAB „PHOENIX CONTACT“ Švitrigailos 11 B, LT-03228, Vilnius,
tel. (85) 210 6321 arba el. paštu
balticinfo@phoenixcontact.com
Detalesnę informaciją taip pat galite
rasti ir internete adresu
www.phoenixcontact.lt
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Nauji ETI produktų
grupės DIDO modulinės
įrangos gaminiai
Aukštos kokybės
skirstymo skydelių
ECT, ECM ir
ECH serijos
ETI koncernas yra įsikūręs Slovėnijoje
ir turintis Europos šalyse 12 atstovy
bių. Bendrovė „Etibaltus“ yra koncerno
atstovybė Lietuvoje, žinoma kaip ETI
modulinės įrangos ir žemos įtampos
skirstomųjų įrenginių platintoja, pristato
Lietuvos rinkai aukštos kokybės skirsty
mo skydelių ECT, ECM ir ECH serijas. Šie
produktai pasižymi įdomiais techniniais
sprendimais ir stilinga dizaino estetika.
Vandeniui nelaidūs (IP65) sieniniai pa
skirstymo skydeliai gali būti montuo
jami tiek naujuose, tiek senuose pasta
tuose, jei ten yra atnaujinama elektros
instaliacija. Skirstomieji ECT ir ECM se
rijos skydeliai yra labai populiarūs, nes
gaminiai tiek kokybe, tiek estetika yra
patrauklūs. Šiuolaikinio stiliaus ir sniego
baltumo spalvos gaminiai lengvai dera
su įvairaus interjero dizainu. Skirstomieji
įrenginiai turi daug erdvės talpinti tiek
modulinei elektros įrangai, tiek elektros
laidams, o tai labai palengvina monta
vimo darbus.

www.etibaltus.lt

29

naujienos

30

Highly firmos
mikrojungikliai
Pristatome įmonės Highly mikrojungik
lus, pritaikytus tiesioginiam montavimui
ant spausdintinės plokštės, naudojant
tiek skylinio, tiek paviršinio montavimo
technologiją. Jie pasižymi dailia, estetiš
ka išvaizda ir gali būti gaminami kelių
spalvų. Mygtukai pagaminti iš aukštos
kokybės plastiko, dangteliai yra apskritos
ar kvadratinės formos, įvairių paviršių
ir aukščių. Juose įrengtas apšvietimas
naudojant raudonos, žalios, mėlynos ar
baltos spalvos šviesos diodus. Taip pat
yra modeliai su dvispalviu apšvietimu,

Kondensatoriai
varikliams
Transfer Multisort Elektronik yra Lenki
jos įmonės Miflex SA - elektrinių variklių
darbinių kondensatorių, trukdžių slopi
nimo kondensatorių, dujošvyčių lempų
kondensatorių, trukdžių filtrų, kibirkšties
generatorių gamintojo - produkcijos
platintojas.
Įmonė siūlo MKSP-5P serijos polipro
pileninius kondensatorius, skirtus dar
bui 50 Hz dažnio sinusoidinės kintamos
srovės kontūruose. Šie kondensatoriai
taip pat tinkami naudoti ir nuolatinės
srovės kontūruose, kurių įtampa neviršija
√2×Un, tačiau dažniausiai naudojami kaip

kurio spalva kinta priklausomai nuo dio
do poliarizacijos. Mygtukai pagaminti iš
skaidraus matinio plastiko ir šviečia visu
savo paviršiumi. Taip pat jie gali būti ir
nepermatomi – tuomet šviečia tiktai virš
LED esantis langelis.

darbiniai kondensatoriai vienfaziuose
elektros varikliuose.
Transfer Multisort Elektronik pateikiami
kondensatoriai yra 450 V (AC) vardinės
įtampos ir deklaruotu 1000 valandų dar
bo laiku. Galima užsakyti kondensato
rių modelį su 6,3 mm jungtimi arba su
išvestais 250 mm ilgio laidais. Prietaisai
apsaugoti plastikiniais 25 - 45 mm skers
mens (priklausomai nuo talpos) cilindro
formos korpusais, kurių gale yra M8 tipo
tvirtinimo varžtas.
MKSP-5P kondensatorių talpa - nuo
2 iki 50 µF su ±10 proc. tolerancija. Kon
densatoriai turi PN-EN 60252-1 standarte
apibrėžtą apsaugos lygį, taip pat atitinka
RoHS direktyvos reikalavimus bei turi
VDE atestatą. Darbo temperatūros dia
pazonas: nuo –25 iki +700C.

Arctic Control
skyriklių valdymas
ir stebėjimas
per GSM ryšį
Lietuvos rinkoje pasirodė naujas suo
mių įmonės „Viola Systems“ gaminys
Arctic Control, skirtas skyriklių valdymui
bei stebėjimui per GSM ryšį (GPRS). Šis
įrenginys gali būti naudojamas atra
mose, modulinėse transformatorinė
se, skirstomuosiuose punktuose, senų
įrenginių pakeitimui (VRTFS, MKT-2)
arba tiesiog kaip remonto komplektas
laikinam darbui.
GPRS modulis suteikia vartotojams
galimybę neišvažiuojant iš įprastinės
darbo vietos vykdyti skyriklių valdymą

Mikrojungikliai gaminami dviejų ver
sijų: vieno polio ir viengubo perjungimo
(SPST) arba vieno polio ir dvigubo per
jungimo (SPDT). Kontaktų varžos svyruo
ja tarp 30 mΩ ir 100 mΩ, priklausomai
nuo tipo, o trūkio varža lygi 100 MΩ. Per
kontaktus galima leisti nuo 10 iki 100 mA
intensyvumo srovę, esant 12 - 48 V (DC)
vardinei įtampai.
Srovės, tekančios per LED diodus,
intensyvumą riboja išorinis rezistorius,
perjungikliuose patalpinti tiktai patys
diodai.
Daugiau informacijos:
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Ustronna 41, 93-350 Lodz, Poland (Lenkija)
El. p. export@tme.eu, www.tme.eu

Daugiau informacijos:
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Ustronna 41, 93-350 Lodz, Poland (Lenkija)
El. p. export@tme.eu, www.tme.eu

bei stebėjimą. Esant poreikiui galima
keisti pačio modemo konfigūraciją –
mažiau kvalifikuotas personalas tik ins
taliuoja ir pajungia įrenginio maitinimą,
o likusį inžinerinį darbą gali užbaigti
kvalifikuoti specialistai negaišdami savo
laiko kelionėms.
Arctic Control turi keletą funkcijų, iš
skiriančių produktą iš kitų panašaus tipo
įrenginių – įrenginys palaiko IEC-101 ir
IEC-104 protokolus, pats nuolat stebi ryšio
būklę ir užtikrina nenutrūkstamą duome
nų perdavimą. Arctic Control taip pat turi
pačias reikalingiausias sąsajas: 1 x GPRS
(reikalinga SIM kortelė), 1 x Ethernet,
2 x RS232 (viena gali būti kaip RS422/485),
17 diskretinių įėjimų, 10 diskretinių išėji
mų, 2 analoginius įėjimus.
Daugiau informacijos:
www.aedilis.lt

naujienos
Naujas
daugiafunkcinis
instaliacijos matuoklis
Įmonė „Metrel“ praplečia savo tu
rimų daugiafunkcinių instaliacijos
matuoklių asortimentą dar vienu
unikaliu prietaisu - EUROTEST XE
2,5kV.
Anksčiau, norint išmatuo
ti izoliacijos varžą prie 2,5kV
įtampos, nepakakdavo vieno
daugiafunkcinio instaliacijos
matuoklio, reikėdavo įsigyti
dar ir kitą prietaisą. Todėl įmonė
„Metrel“ atsižvelgdama į klientų išsa
kytas pastabas pagamino naują daugia
funkcinį instaliacijos matuoklį - EUROTEST
XE 2,5kV. Šis prietaisas yra unikalus tuo,
kad juo galima matuoti izoliacijos varžą
naudojant 2500V testavimo įtampą, taip
kaip tai apibrėžia norminis dokumentas
„Elektros įrenginių bandymo normos ir
apimtys“ (2001).
Su šiuo nauju prietaisu, kaip ir su ki
tais „Metrel“ firmos daugiafunkciniais
instaliacijos matuokliais, galima išma

ARĮ valdiklis
SENTRON ATC5300
Naujas ARĮ valdiklis yra skirtas auto
matinei perjungimo kontrolei tarp dviejų
maitinimo šaltinių. Dingus pagrindinio
maitinimo įtampai ar suprastėjus jos

Smūgius
absorbuojančios
apšvietimo atramos
Lietuvos rinkoje pradėtos platinti
ypač tvirtos, tačiau avarijos metu saugios
3 – 9 m aukščio atramos, pagamintos iš
plastikinių komponentų.
Konusinė smūgius absorbuojanti
atrama yra gaminama iš polimerinių
kompozitų, sutvirtintų stiklo ir anglies
pluoštais, kurie taip pat naudojami ir
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tuoti pereinamųjų kontaktų, fazės - nulis
grandinės, įžeminimo kontūro varžas,
taip pat galima matuoti įtampą, srovę,
nustatyti fazių seką, patikrinti liekamosios
(nuotėkio) srovės įrenginius (RCD).

Nauja modulinių
automatų serija 5SL

Daugiau informacijos:
UAB “Elintos matavimo sistemos”
Tel.: Kaune – (8 37) 45 2790,
Vilniuje – (8 5) 238 7147
Fax.: Kaune – (8 37) 35 0135,
Vilniuje – (8 5) 238 7147
El. p. info@elintosms.lt,
El. p.vilnius@elintosms.lt
www.elintosms.lt
kokybei, valdiklis nedelsiant perjungia
rezervinį maitinimą. Rezervinis maiti
nimas perjungiamas tik tokiu atveju,
jei jo kokybė atitinka nustatytus elek
trinius parametrus. Atsiradus pagrin
dinio maitinimo šaltinio įtampai, vyk
domas perjungimas į pirminę padėtį.
Jei rezervinis maitinimo šaltinis ir/ar
pagrindinis maitinimo šaltinis yra ge
neratorius, valdiklis turi išankstinių
nustatymų, tokių kaip: generatoriaus
paleidimo laikas, uždelsimo laikas, ge
neratoriaus paleidimo testavimas nu
statytais intervalais.
ARĮ valdiklio panaudojimo sritys:
- UPS perjungimui;
- ligoninių elektros tinklai;
- viešieji pastatai, viešbučiai;
lėktuvų korpusų gamyboje. Tokia atrama
pasižymi itin dideliu atsparumu smū
giams, vandalizmui, tačiau yra lengva
ir gali absorbuoti smūgį avarijos metu,
todėl yra ypač tinkama montuoti šalia
kelių, sankryžų, greitkelių.
Atrama yra taip pat atspari įvairiems
atmosferos veiksniams, UV spinduliams,
korozijai, druskoms. Dėl nedidelio svorio
(priklausomai nuo aukščio gali sverti iki
50 kg) yra itin lengva, montuojant nerei
kalingas pamatas. Ant atramos galima
montuoti įprastas cinkuoto plieno gem

Automatai skirti naudoti tinkluose,
kurių maksimali trumpojo jungimo
geba yra iki 6 kA. Naujoji serija išsiski
ria patraukliu dizainu, saugumu (pilnai
izoliuoti gnybtai), funkcionalumu (nu
ėmimas nuo DIN bėgelio ir išėmimas
iš bendros eilės nenaudojant įrankių).
Automatukų maksimali vardinė srovė
63A, prijungiamų kabelių skerspjūvis
35 mm2. Esant reikalui, lengvai ir greitai
montuojami papildomi komponentai:
papildomi ir suveikimo kontaktai.
Daugiau informacijos:
www.siemens.com
- duomenų centrai;
- pramoniniai procesai su aukštu elek
tros energijos tiekimo patikimumu.
Privalumai:
- kompaktiškas dizainas, montuoja
mas į skydo duris;
- 4 režimai: išjungtas, rankinis, auto
matinis, testavimas;
- duomenų, parametrų, gedimų išsau
gojimas visiškai atjungus maitinimą;
- prijungtų automatų ar kontaktorių
būklės atvaizdavimas;
- integruota MODBUS sąsaja;
- programinė įranga parametrų nusta
tymui, kontrolei, bei įvykių statistikai.
Daugiau informacijos:
www.siemens.com

bes iki 2 m ilgio. Atrama yra elektriškai
saugi, jai nėra reikalingas įžeminimas.
Atramos paviršius yra lygus ir estetiš
kas, gali išlikti nepažeistas iki 50 metų,
taip pat gali būti įvairių spalvų pagal
RAL spalvų skalę.
Daugiau informacijos:
www.elektrobalt.lt
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Pertvarka Lietuvos
elektros energetikos
sektoriuje
Neoficialiomis žiniomis Energetikos
ministerija yra jau paruošusi elektros
energetikos sektoriaus valdymo kon
cepciją, kurią artimiausiu metu turėtų
nagrinėti ir Vyriausybė. Pagal Energe
tikos viceministro R. Švedo informaciją
sektoriaus pertvarka vykdoma siekiant
veiklos efektyvumo, skaidrumo bei var
totojų apsaugos. Koncepcijoje numatyta,
kad visas elektros gamybos, perdavimo
ir skirstymo bendroves turėtų valdyti vie
na valstybinė įmonė, arba energetikos
ministerijos paskirtos stebėtojų tarybos.
Taip pat į vieną vienetą planuojama su
jungti Kainų komisiją, Energetikos ins
pekciją bei Ryšių reguliavimo tarnybą.
Planuojama, kad tai turėtų įvykti iki šių
metų rudens.

Paskolas nutarta
grąžinti vėliau
AB „Leo LT“ likvidatorius R. Švedas
informavo, kad trys elektros energeti
kos bendrovės, kurią valdė likviduoja
ma įmonė „Leo LT“, didesnę dalį paskolų
susigrąžins vėliau, nei buvo numatyta
sutartyse. AB „Rytų skirstomieji tinklai“,
AB „VST“ ir AB „Lietuvos energija“ divi
dendų forma atgaus 79 mln. Lt, o liku
sios skolos dalis – 87 mln. Lt – grąžinimo
terminas atidedamas tam, kad būtų užti
krintas visų įsipareigojimų kreditoriams
įvykdymas.

Aktyvėja elektros
birža
Elektros biržos „Baltpool“ duome
nimis vidutinė elektros energijos pir
kimo ir pardavimo sutarčių vertė per
dieną siekia apie 2,5 mln. Lt. Teigiama,
kad 43 proc. visos elektros įsigyjama
per dvišalius kontaktus, o likęs kiekis
(57 proc.) perkamas biržoje. Vidutinė
elektros kaina jau kurį laiką kinta mažai
ir yra apie 13,5 ct/kWh yra linkusi ma
žėti. Tikimasi, kad rinką suaktyvins nuo
balandžio 1 dienos atsidariusi elektros
birža Estijoje. Per keturis biržos gyvavimo
mėnesius vartotojai jau galėjo įsitikinti,
kad elektros užteko visiems. O didieji
elektros vartotojai jau turi galimybę
apsispręsti dėl nepriklausomų tiekėjų
ir nelaukti nustatyto termino – liepos
pirmosios dienos.

Drąsių verslininkų
šalis
Po Vyriausybės ir Konkurencijos tar
nybos patikrinimų paaiškėjo, kad vers
lininkai teisėtai laiko aukštas naftos
produktų kainas, kurios jau nestebina, o
tik šokiruoja mūsų vairuotojus. Premjero
nuomone, kainos galėtų mažėti, jeigu at
sirastų daugiau naftos produktų impor
tuotojų. Kita vertus, nors apie tai seniai
kalbama, vis dar nėra peržiūrėti Seimui
pateikti teisės aktų projektai, trukdan
tys importuoti daugiau degalų. Pasaulio
žiniasklaida taip pat atkreipia dėmesį ir
į ūgtelėjusias gamtinių dujų kainas (pla
čiau - www.oilandgaseurasia.com), nors
sudarant sutartį su Gazprom Lietuvoje
buvo žadėta, kad kainos bus žemos. Var
totojai taip pat neramiai stebi ir elektros
energijos kainų pokyčius. Lietuvoje ir
aplinkinėse šalyse 2010 m. I ketvirčio
pabaigoje elektros kainos (perskaičia
vus litais) galutiniams vartotojams už
kilovatvalandę sunaudojantiems apie
3500 kWh per metus buvo:
Lietuva .  .  .  .  .  .  . 0,45 Lt
Latvija.  .  .  .  .  .  .  . 0,35 Lt
Estija.  .  .  .  .  .  .  .  . 0,27 Lt
Bulgarija .  .  .  .  .  . 0,25 Lt
Čekija.  .  .  .  .  .  .  . 0,39 Lt
Suomija.  .  .  .  .  .  . 0,43 Lt
Prancūzija .  .  .  .  . 0,43 Lt
Graikija.  .  .  .  .  .  . 0,28 Lt

Nauji rinkodaros
partneriai Baltijos
šalyse
Reka Cables ir UTU Group susitarė
bendradarbiauti rinkodaros klausimais
- Reka Cables naudosis UTU Group Bal
tijos šalių įstaigų ir personalo resursais,
siekdama geriau pristatyti Reka Cables
produkciją Baltijos regione. UTU Group
reklamuos Reka Cables produktus, taip
pat vietiniai klientai galės kreiptis į UTU
Group dėl Reka Cables produkcijos.
Pagrindinė šio rinkodaros bendradar
biavimo idėja yra pagerinti Reka Cables
teikiamų paslaugų lygį. Reka Cables kli
entai turės galimybę geriau ir lengviau
susisiekti su Reka Cables per UTU Group
infrastruktūrą konkrečioje šalyje.
Šis bendradarbiavimo susitarimas
neapima komercinių ir logistikos klau
simų – šie klausimai lieka Reka Cables
atsakomybėje.

ETIBALTUS persikėlė
į naujas patalpas
UAB „Etibaltus“ persikėlė į naujas pa
talpas. Naujasis bendrovės adresas Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas.
Tel. (8 37) 261 582,
Faks. (8 37) 261 583,
Mob. tel. +370 615 90557.
El. p. ramunas@etibaltus.lt

Ispanija .  .  .  .  .  .  . 0,46 Lt
D. Britanija .  .  .  .  . 0,47 Lt
Palyginus kelių šalių 2009 m. pabaigos
vidutinius atlyginimus, atskaičiuos mo
kesčius ir perskaičiuotus litais (Suomija
– 9 101 Lt, Vokietija – 7 828 Lt, D. Britani
ja – 8 380 Lt, Graikija – 5 175 Lt, Lietuva
– 1 647 Lt), dar labiau lieka neaišku, ar
Lietuva yra drąsi šalis, ar tik kai kurie jos
verslininkai yra drąsūs.

Lietuviškas
vėjas gamina tik
1 proc. elektros
Pagal LITGRID duomenis Lietuvoje
instaliuota apie 89 MW galios vėjo elek
trinių. 2009 m. jos pardavė 0,16 TWh
elektros arba tik 1,2 proc. visos šalies
elektros energijos poreikio.
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Europa svarsto apie
naujos elektroninių
nusikaltimų
agentūros steigimą

Sukurtos lietimui
jautrios grindys
Vokietijos Hasso Plattner instituto
mokslininkai sukonstravo lietimui jau
trias grindis. Prototipas, kuris pavadintas
„Multi-toe“, yra sudarytas iš 0,5 mm sto
rio siličio plokštės, gulinčios ant 8 mm
storio skaidraus akrilo. Dėl tvirtumo abu
sluoksniai yra sukonstruoti ant storo sti
klo. Šviesos spinduliai akrilinio sluoksnio
viduje atsispindi įvairiomis kryptimis
tol, kol pėdos spaudimas leidžia jiems
susikoncentruoti. Apačioje esanti ka
mera užfiksuoja šviesą ir užregistruoja
objekto, kuris paspaudė grindis, vaizdą.

Naujas būdas vairuoti
automobilį - akimis
Vokiečių mokslininkai išrado naują
technologiją, kuri leidžia vairuotojams
vairuoti automobilius naudojant tik savo
akis. Prototipinė programa, pavadinta
„eyeDriver”, užfiksuoja vairuotojo akių
judesius ir konvertuoja juos į signalus

Plačiau:
http://www.newscientist.com/article/dn18767touch-floors-could-be-next-step-in-computer-interfaces.html

Europos ministrų kabinetas svarsto
naujos agentūros, kuri sujungtų įstatymų
priežiūros ir kitas organizacijas kovai su
elektroniniais nusikaltimais, steigimo ga
limybes. Europos Sąjungos Taryba, kurią
sudaro ministrai iš 27 šalių, jau paragino
Europos Komisiją atlikti tyrimą šiai idėjai
įgyvendinti. Ministrai taip pat paskelbė
šioje srityje siekiamų tikslų sąrašą. Vienas
jų – paskatinti aktyvesnę Europos Tarybos
Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų
ratifikaciją. Minėta konvencija yra vienin
telė tarptautinė sutartis, aptarianti elek
troninius nusikaltimus. Naujoji agentūra
turėtų kurti stiprius ryšius tarp įvairių
įstatymų priežiūros institucijų ir tokių
organizacijų kaip Europol, Eurojust, Interpol ir pan., kurios kovoja su elektroniniais
nusikaltimais. Įsteigta agentūra pagel
bėtų policijai, teisėjams ir prokurorams,
taip pat rengtų metines ataskaitas apie
elektroninius nusikaltimus Europoje bei
konsultuotų Ministrų Tarybos Komisiją,
kuriant globalios kovos su elektroniniais
nusikaltimais taisykles.
Plačiau:
http://news.idg.no/cw/art.cfm?id=497DDD2C1A64-67EA-E4536F8F230BB7B2

vairui. Greitis kontroliuojamas atskirai,
maksimalus sistemos greitis yra 50km/h.
Techninis sprendimas, pavadintas HED4,
sudarytas iš perdirbto dviratininko šalmo,
dviejų kamerų, infraraudonųjų spindulių
diodo bei nešiojamojo kompiuterio su
specialia programine įranga.
Šio projekto vadovas, dirbtinio intelek
to tyrinėtojas R. Rojas, ir jo komanda Ber
lyno Tempelhof oro uoste pademonstravo,

kaip galima vairuoti specialiai paruoštą
automobilį naudojant tik akis. „Laisvojo
važiavimo“ režimu matymo pozicijos yra
tiesiogiai susietos su vairo mechanizmu.
Tai reiškia, kad žvilgsnio x-koordinatės
yra naudojamos norimos vairo padėties
apskaičiavimui. Kuo labiau vairuotojas
pažiūri į kairę ar dešinę, tuo stipriau vai
ras pasukamas ta kryptimi. Automobilio
greitis yra nustatomas iš anksto ir išlieka
toks pat, kol žvilgsnis yra atpažįstamas.
Jeigu neįmanoma atpažinti, į kurią pusę
žiūri vairuotojas, pvz. vairuotojo akys yra
užmerktos, automobilis automatiškai
stabdomas. „Maršruto“ režime auto
mobilis vairuojamas automatiškai be
veik visą laiką. Esant kelio išsišakojimui
automobilis sustoja ir paprašo vairuo
tojo išsirinkti kelią. Tam šalmą dėvintis
vairuotojas turi tris sekundes pažiūrėti
į kairę arba į dešinę.
Plačiau:
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100423215028.htm
http://www.npr.org/templates/story/story.
php?storyId=126215124

Šios technologijos formos jau yra nau
dojamos kai kuriuose lietimui jautriuo
se ekranuose, tačiau ši versija ypatinga
tuo, kad leidžia identifikuoti vartotojus
pagal jų bato pado raštą. Įrenginys yra
taip pat jautrus paspaudimo stiprumui.
Mokslininkas P. Baudisch jau pritaikė
„Multi-toe“ įrenginį kompiuteriniam
žaidimui. Ekranas vaizduojamas ant
grindų, o žaidėjai gali judinti žaidimo
veikėją įvairiomis kryptimis, palinkdami
į priekį, atgal arba į šonus.
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savininkų ir naudotojų, kitų trečiųjų as
menų teises ir pareigas, vykdant veiklą
elektros tinklų apsaugos zonose. Taisyklės
įsigaliojo 2010 m. balandžio 8 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“, Nr. 1-93,
Žin., 2010, Nr. 39-1877

Patvirtinti energetikos
įrenginių avarijų,
Patvirtintos saugos
sutrikimų tyrimo ir
eksploatuojant
apskaitos nuostatai
elektros įrenginius
Lietuvos Respublikos energetikos mi
nistras įsakymu patvirtino Energetikos taisyklės
įrenginių ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos
nuostatus (toliau – Nuostatai), kurie yra
skirti asmenims, kurie turi energetikos
įrenginius, gamina, tiekia, paskirsto ar
vartoja elektros, šilumos energiją, de
giąsias gamtines ir suskystintas naftos
dujas, išgauna, perdirba naftą, laiko,
transportuoja, perduoda naftą ar jos
produktus. Šie Nuostatai reglamentuoja
elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos
produktų įrenginiuose įvykusių avarijų
ar sutrikimų tyrimo tvarką. Juose api
brėžiami avarijų ir sutrikimų elektros
įrenginiuose požymiai, įtvirtinama tokių
avarijų ir sutrikimų priežasčių klasifikaci
ja bei šių įvykių tyrimo tvarka, subjektai
ir apskaita. Nuostatai įsigaliojo 2010 m.
kovo 14 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir paskaitos nuostatų patvirtinimo“, Nr. 1-80, Žin.,
2010, Nr. 29-1358

Patvirtintos elektros
tinklų apsaugos
taisyklės
Lietuvos Respublikos energetikos mi
nistras priėmė įsakymą, kuriuo patvirtino
elektros tinklų apsaugos taisykles (toliau
– Taisyklės). Taisyklės nustato elektros
tinklų apsaugos zonas, jose esančios
žemės ir miško naudojimo sąlygas, vei
klos plėtrą ir apribojimus. Taisyklės taip
pat reglamentuoja perdavimo sistemos
ir skirstomųjų tinklų operatorių ir kitų
asmenų, nuosavybės teise ar kitais teisė
tais pagrindais valdančių elektros ener
getikos objektus ir įrenginius, teises bei
pareigas eksploatuojant, remontuojant,
modernizuojant ir techniškai prižiūrint
elektros tinklus, esančius kitų asmenų
žemėje. Be to, Taisyklės nustato žemės

Lietuvos Respublikos energetikos mi
nistras patvirtino saugos eksploatuojant
elektros įrenginius taisykles (toliau – Tai
syklės), kurių reikalavimai yra privalomi
elektros energijos gamintojams, visuo
meniniams elektros energijos tiekėjams,
perdavimo sistemos bei skirstomųjų
tinklų operatoriams, elektros energi
jos vartotojams. Taisyklėse numatomi
elektrotechnikos darbuotojams keliami
reikalavimai, tokių darbuotojų funkci
jos, teisės ir pareigos. Organizuojant ir
vykdant darbus elektros įrenginiuose,
žmogaus apsaugai nuo elektros povei
kio turi būti vykdomos organizacinės bei
techninės priemonės, nustatytos Taisy
klėse. Taip pat detaliai reglamentuojama,
kaip turi būti prižiūrimi atskiri elektros
įrenginiai (pastotės, transformatorinės,
skirstyklos, komutaciniai aparatai, oro,
kabelių linijos). Taisyklės įsigaliojo 2010 m.
balandžio 8 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl saugos eksploatuojant
elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“,
Nr. 1-100, Žin., 2010, Nr. 39-1878

Patvirtintos šilumos
tinklų ir šilumos
vartojimo įrenginių
priežiūros taisyklės
Lietuvos Respublikos energetikos
ministras priėmė įsakymą, kuriuo patvir
tino šilumos tinklų ir šilumos vartojimo
įrenginių priežiūros (eksploatavimo) tai
sykles (toliau – Taisyklės). Jos yra priva
lomos asmenims, veikiantiems šilumos
ūkio sektoriuje. Taisyklės nustato, kaip
turi būti naudojamasi šilumos tinklais ir
šilumos vartojimo įrenginiais bei atlieka
ma jų priežiūra, operatyvus valdymas. Be

kita ko, Taisyklėse numatomi bendrieji
šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įren
ginių priežiūros reikalavimai, taip pat
šių tinklų ir įrenginių priežiūros orga
nizavimo tvarka. Naujasis reguliavimas
įtvirtina minėtų įrenginių prižiūrėtojo
pareigas bei atsakomybę už Taisyklių
nesilaikymą. Taisyklės įsigaliojo 2010 m.
balandžio 16 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl šilumos tinklų ir
šilumos vartojimo įrenginių priežiūros
(eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo“,
Nr. 1-111, Žin., 2010, Nr. 43-2084

Pakeista elektros
energijos kainų
nustatymo metodika
Valstybinė kainų ir energetikos kon
trolės komisija priėmė nutarimą, kuriuo
pakeitė visuomeninių elektros energijos
kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos
kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo
metodiką (toliau – Nutarimas). Nutarime
numatoma visuomeninio tiekėjo teisė
nustatyti visuomeninės elektros ener
gijos kainą ir tarifus pusei kalendorinių
metų. Iki šiol šis terminas buvo vieneri
metai. Pakeitimais patikslinamos Nuta
rimu patvirtintoje metodikoje vartoja
mos sąvokos. Taip pat pakoreguojama
visuomeninės elektros energijos kainos
skaičiavimo formulė. Be kita ko, Nutari
me visuomeninis tiekėjas įpareigojamas
visuomenines elektros energijos kainas
perskaičiuoti pusei kalendorinių metų (iki
šiol buvo vieneriems metams) ir šiuos
duomenis Valstybinei kainų ir energeti
kos kontrolės komisijai pateikti 2 kartus
per kalendorinius metus – iki gegužės
1 d. bei iki lapkričio 1 d. Pagal naująjį
reguliavimą efektyvumo koeficientą,
įvertinantį visuomeninio tiekimo pas
laugų sąnaudų vieneto pokytį lyginant
su praėjusių metų atitinkamu dydžiu,
nustato Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija. Nutarimas įsigaliojo
2010 m. balandžio 30 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-199 „Dėl
visuomeninių elektros energijos kainų,
visuomeninio tiekimo paslaugos kainos
ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, Nr. O3-71, Žin., 2010,
Nr. 49-2430
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Reflections on
considerable and
slender causes
10 page

Ignalina‘s nuclear
power plant legacy –
difficult solutions
and heavy burden on
future generations
4 page
On entry into the European Union
in 2004, Lithuania agreed to close on
December 31, 2009, the last reactor
of the Ignalina’s nuclear power plant.
Lithuania, however, retained the right to
build a new nuclear power plant (NNPP)
at some future date to assure itself suffi
cient electrical power and independence
from energy imports. Public pronoun
cements since 2004, on building a new
reactor and making electrical links with
Sweden and Poland, have not produced
progress. Further complicating the plan
ning process is Russia‘s announcement
to build two new nuclear reactors by
2016 in the nearby Kaliningrad region
and another two by Byelorussia, 50 km
away from Lithuania‘s capital. Such pl
ants threaten to make Lithuania‘s NNPP
non-competitive.
While Lithuania‘s politicians proclaim
consistently huge benefits from the
NNPP, two troubling factors have not
been sufficiently aired: ability to raise
sufficient funds to finance this multi
billion project and expenses of storing
and disposing of the used nuclear ma
terials. Lithuania, in its tender offer in
December 2009, invited investors to

provide 51 % financing and to beco
me the majority shareholder, builder
and operator of the NNPP. Lithuania
would retain a 34 % share with the rest
being equally shared by Estonia, Latvia
and Poland.
Estimate for the NNPP is 16-18 bln.
litas (4.5-5.5 bln. Euros) Chances of fin
ding an investor in current troubled fi
nancial times are very slim, considering
that Lithuania is in heavy financial indeb
tedness, and that the already severely
burdened consumers would have great
difficulty supporting the added expenses
to pay the returns and profits on the in
vested capital. They are estimated to add
15 to 20 cents for each consumed kWh
besides the normal expenses to operate
the NNPP plant, amortize the plant and
equipment, etc. Additional expenses to
provide for disposal and safeguarding the
used nuclear fuel and irradiated equi
pment may double these fees.
Handling and disposal of the ever
increasing amounts of spent nuclear
fuel and irradiated equipment is very
complex and expensive, and particu
larly difficult, since there is virtually no
experience and no procedural agreement
throughout the world on how to deal
with this problem. Storing and safegu
arding of spent nuclear fuel will entail
expensive and very elaborate procedu
res over several centuries. Four options
are discussed: 1. Green pasture solution,
2. Remote storage of nuclear fuels and
irradiated equipment, 3. On sight surface
storage of nuclear fuels and irradiated
equipment in a heavily protected area
perimeter, 4. Burying the NPP in heavy
concrete envelope.

This year is particularly interesting for
Lithuania. Learning to live without the
Ignalina’s nuclear power plant, the elec
tricity market shows its first steps, Lithu
anian Parliament started to discuss the
Law on Alternative Energy, the Ministry
of Energy jolly welcomes the abundan
ce of potential investors in new nuclear
power plant. However, the neighbours
frightens with their own nuclear power
plants, thus preventing Lithuania from
the final decision, what is really needs
to be done with Lithuanian energy sys
tem. This article discusses the problems
related to the construction of the new
nuclear power plant, also the promotion
of small renewable energy.

Grounding devices
for protection
against atmospheric
overvoltages
12 page
The effectiveness of the protection
of the object against the lightning de
pends on the grounding device. The
key factor determining the risk of the
lightning current distribution without
overvoltages is the form and extent of the
grounding device. The design approach
of the grounding devices can be various.
Building protection-grounding system
must be made in accordance with Inter
national Electrotechnical Commission
standards (equivalent to LST EN 62305
standard compendium). The practical
applications of that standard are discus
sed in this article.
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