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Suskystintų degiųjų
dujų importas į
Baltijos šalis
Mini studija

Dr. Stan (Stasys) Bačkaitis,
P.E., CSPM, SAE Fellow

Prof. Rimas Slavickas,
Ph.D., P.E. SMIEEE

Lietuva, Latvija ir Estija šiuo metu patenkina savo pagrindinius
elektros gamybinius, komercinius ir vidinius poreikius, naudodamos
degias dujas, importuojamas iš Rusijos „Gazprom“ koncerno. Šiuo
metu nėra jokios kitos dujotiekio atšakos, ateinančios iš Lenkijos
ar kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių. Be to, importuojamų
iš Rusijos dujų kaina šiuo metu yra beveik du kartus aukštesnė,
palyginus su kaina, už kurią dujos parduodamos kitoms ES
valstybėms. Akivaizdu, kad tiek dujų kiekiu, tiek jų kaina Rusija gali
manipuliuoti, siekdama tam tikrų ekonominių ir politinių tikslų. Visa
tai gali ne tik paveikti Baltijos šalių ekonominį gyvybingumą, bet ir
jų politinę nepriklausomybę.

ENGLISH

The Case for
Joint Baltic
LNG Import
Dr. Stan (Stasys) Backaitis,
P.E., CSPM, SAE Fellow
Prof. Rimas Slavickas, Ph.D., P.E. SMIEEE
Preface
Lithuania, Latvia and Estonia currently rely to a
large extent on natural gas to fuel their power
plants and to meet their industrial, commercial, and domestic needs. The gas is imported
through pipelines from Russian GAZPROM. At
present, there are no pipeline interconnections
for gas supplies from Poland or from other

western European Union (EU) countries. As a
result, the imported gas, besides being nearly
twice the price of gas being sold to western
EU, is also subject to Russia’s manipulations to
achieve certain economic and political objectives. These could not only affect the economic
viability of each country but also their political independence.
Discovery and access to large amounts of
natural gas throughout the world in the last
decade permits its conversion into liquid state
(LNG) and being sold at a competitive price
to a number of distant countries in need of
gas supplies.
Lithuania, as the largest user of natural gas of
the three countries, is aware of and very much
concerned with the availability of critical gas
supplies for both economic and political reasons. Also after the recent closing of the Ignalina nuclear power plant Lithuania is now

much interested in quickly securing alternative
sources of gas supplies. Currently several studies regarding the import of LNG for it’s own
needs are conducted. Such import would require construction of a receiving terminal and
a gas storage facility at a yet to be determined
site someplace in Lithuania.
In view of the fact that all three Baltic countries are supplied with gas by the same Russian supplier, they are concerned about further
price increases and the subsequent adverse
impacts on their economies, as well as potential
political threats. Accordingly, it would appear
that LNG imports would be most beneficial as
a joint Baltic LNG project, rather than executed
separately by each country. LNG imports to a
common discharge terminal and storage facility would provide significant economies of
scale, both in procurement, import and storage
through jointly set up LNG authorities. In as
much as world-wide LNG supplies have been
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Per paskutinį dešimtmetį pasaulyje buvo
atrasti didžiuliai degiųjų dujų klodai ir
tai sudarė papildomų galimybių jas suskystinus transportuoti į tolimiausius
kraštus, taip pat parduoti konkurencingesnėmis kainomis.
Lietuva, būdama didžiausia gamtinių
dujų vartotoja iš visų trijų Baltijos šalių, suvokia dujų tiekimo svarbą šalies
ekonominiam ir politiniam gyvenimui.
Todėl, kai neseniai buvo uždaryta Ignalinos atominė elektrinė, Lietuva pradėjo
rūpintis alternatyvių energijos šaltinių
greitu vystymu ir ypač degiųjų dujų
paieška. Šiuo metu analizuojamos galimybės importuoti suskystintas degiąsias dujas (toliau - SDD) į Lietuvą. Tokiam
importui Lietuvoje reikėtų statyti SDD
terminalą bei dujų saugyklą.
Atsižvelgiant į tai, kad visas tris Baltijos
šalis dujomis aprūpina Rusija, visos trys
šalys vienodai susirūpinusios ne tik dėl
tolimesnio galimo dujų kainų kėlimo,
su tuo susijusiu neigiamu poveikiu jų
ekonomikai, bet ir dėl galimų politinių
grėsmių. Bendras SDD terminalas būtų
labai naudingas kaip vieningas Baltijos
valstybių projektas, o ne kaip atskirų
valstybių bandymai organizuoti importą atskirai. Importuojant SDD į bendrą
terminalą ir saugyklą būtų galima gauti
nemažai ekonominės naudos, perkant
dujas dideliais kiekiais per specialiai tam
įsteigtą bendrą įstaigą. Kadangi SDD
išgaunami kiekiai šiame dešimtmetyje
viršija ir dar ilgai viršys paklausą, Baltijos šalys turėtų pasinaudoti šia palankia ekonomine padėtimi, sudarydamos

projected to exceed demand in this decade
and thereafter, the Baltic countries should
take advantage of this predicted favourable
economic situation through bulk purchases
by long-term LNG supply contracts.
More importantly, such a joint Baltic venture
would minimize Russia’s ability to use the supply and price of natural gas as tools to pressure and manipulate the Baltic countries for
whatever purposes it desires.
The following gives details about LNG, sets the
technical requirements for importing and storing LNG, and covers the financial and political
benefits for the three countries.

Issues of concern
Problem statement
  The Baltic countries rely to a large extent
on natural gas to fuel their power plants and

1 pav. Chesapeake Bay įlankos (Maryland) SDD jūrinis terminalas ir SDD saugyklos krante
Cove Point, Maryland LNG off-shore terminal distant in the Chesapeake Bay and on-shore storage facility

ilgalaikes ir finansiškai palankias SDD
tiekimo sutartis.

Rūpestį keliantys iššukiai problemos apibūdinimas

Dar svarbiau - tokia bendra Baltijos šalių įmonė sumažintų Rusijos galimybę
naudotis dujų tiekimu ir jų kaina kaip
priemone darant įvairiapusį spaudimą,
o taip pat atskirai manipuliuoti Baltijos
šalimis, siekiant savo tikslų.

  Baltijos šalys savo elektros jėgainių,
pramonės, prekybos ir buitinių reik
mių tenkinimui pagrinde naudoja
gamtines dujas.

Toliau šiame straipsnyje faktų ir tezių
forma pateikiama išsami apžvalga apie
SDD, jų suskystinimo, transportavimo,
iškrovimo ir sandėliavimo technologijas
bei galimą finansinę ir politinę naudą
visoms trims šalims.

to meet their respective industrial, commercial, and domestic needs.
  All three Baltic countries currently import
natural gas which is supplied through pipelines by Russian GAZPROM.
  Currently there are no other pipelines available for the Baltic countries to interconnect
them to alternative gas suppliers.  
  Gas supplied to the Baltic countries is subject to Russia’s political agenda and price manipulations and not generally determined by
world market prices.
  The Baltic countries now pay the highest
prices in Europe for natural gas imports; (European spot price currently is approximately 162
USD/1000 cu. m.). Lithuania pays for delivered
gas to GAZPROM a price that is 100% higher
than spot market quotes in Western Europe,
Latvia - 124%, and Estonia –132%

  Šiuo metu visos trys Baltijos šalys
gamtines dujas gauna vamzdynais iš
Rusijos „Gazprom” koncerno.
  Šiuo metu nėra kitų vamzdynų Baltijos valstybėms prisijungti prie
alternatyvių duju tiekėjų.
  Rusija turi realią galimybę manipu-

  High prices of gas, compared to that paid
by other EU countries, results in major drain
on each country’s financial resources and major economic disadvantages in a competitive
global market.
  Russia recently announced further increase
of price to be introduced later this year.
  Gas supplies from Russia to the Baltic countries carry a large amount of risk to abrupt halts
in deliveries as occurred to oil supplied to Lithuania via closure of the Druzhba pipeline. Such
disruptions could cause political and economic
instability in any affected country.

Gas consumption and over payments
  Current gas consumption in Lithuania is
about 60% of all primary energy sources used,
Latvia approx 33%, and Estonia approx.18%.
  Annual gas imports are to:
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1A pav. Chesapeake Bay įlankos (Maryland) SDD iškrovimo jūrinis terminalas
Off-shore Cove Point LNG carrier docking terminal in Chesapeake Bay

liuoti dujų Baltijos šalims tiekimu pagal jos politinius nusistatymus, taip
pat pasipelnymo tikslais nustatyti
kainas, neatitinkančias pasaulinės
rinkos kainų.
  Baltijos šalys šiuo metu moka aukščiausias kainas Europoje už importuotas gamtines dujas (Europoje „spot
market” kaina šiuo metu yra maždaug
162 JAV dolerių už 1000 m3). Lietuva Rusijos tiekėjui „Gazprom” moka
100 proc. didesnę kainą už vamzdynais pristatomas dujas, Latvija –
124 proc., o Estija – 132 proc.
  Labai aukštos importuojamų dujų
kainos, lyginant su ES kainomis,
nutekina iš Baltijos šalių didžiulius
finansinius išteklius, o tai iššaukia
ir didesnes ekonomines problemas
konkurencingoje pasaulio rinkoje.

  Rusija neseniai pranešė apie ketinimus kelti dujų kainas Baltijos šalims
dar ir šiais metais.

  Latvija - apytiksliai 1,5 mlrd. m3;

  Dujų tiekimas iš Rusijos į Baltijos šalis kelia daugybę pristatymo pavojų
(pvz., netikėtas naftos tiekimo Lietuvai sustabdymas uždarant „Družba”
naftotiekį). Tokie sutrikdymai gali sukelti politinį ir ekonominį nestabilumą
bet kurioje susijusioje šalyje.

  Apytikriai skaičiavimai rodo, kad
Rusijai yra permokama už dujas
lyginant su rinkos kaina kitose ES
šalyse. Lietuva permoka maždaug
553 mln. JAV dolerių per metus,
Latvija - 294 mln. JAV dolerių, Estija - nuo 100 iki 200 mln. JAV dolerių per metus.

Dujų suvartojimas ir
permokėjimai
  Šiuo metu dujos Lietuvoje sudaro
apie 60 proc. visos sunaudojamos
pirminės energijos, Latvijoje apie 33 proc., Estijoje - apie 18 proc.
  Metinis dujų importas:
  Lietuva - apytiksliai 3,5 mlrd. m3;

  Estijos importas svyruoja nuo
500 mln. m3 iki 1 mlrd. m3.

  Ateityje jau nusimato didesni dujų
poreikiai, ypač Latvijoje ir Estijoje, nes:
  daugėja aukštesnio efektyvumo
kombinuoto dujų ciklo elektros
energijos gamybos jėgainių kiekis,
pertvarkant pasenusias tradicines
dujų ir skysto kuro jėgaines;

ENGLISH
  Lithuania approx. 3.5 billion cubic meters (bcm),
  Latvia approx. 1.5 bcm,
  Estonia imports vary between 500 mln
cu m. and 1 bcm.
  It is estimated that Russia is overpaid for
gas deliveries compared to spot market prices
in western EU:
  Lithuania by approx. 553 USD mln/year,
Latvia by 294 USD mln./year, and Estonia
between 100 and 200 USD/year.
  Greater use of gas is expected, particularly
in Latvia and Estonia, because:
  Increasing numbers of higher efficiency
gas fired combined-cycle electricity generating power plants are replacing conventional
gas and oil-fired steam power plants
  Natural gas is used more frequently as
an alternative fuel source for energy di-

versification to reduce dependence on
oil and coal
  Significant environment-friendliness of
gas as an energy source
  Gas supplies throughout the world have
significantly reduced their prices. Accordingly,
the LNG provides an economic alternative to
pipeline gas from distant Russian fields without uncertainties in delivery.
  Development of the gas liquefaction
process allows transporting the gas in liquid state over great distances via ship carriers from numerous sources and from many
parts of the world.

What is LNG?
  LNG is natural gas that is stored and transported in liquid state at atmospheric pressure
and temperature at -160 deg. C. Like natural
gas, LNG consists mainly of methane (CH4).

  Natural gas is turned into liquid using refrigeration in a liquefaction plant. Liquefying
natural gas reduces the gas volume by a factor
of 610 which makes it easy to transport and
store it in liquid state for future use.
  LNG is liquefied by the gas supplying country and is transported by special ship carriers
currently with volume capabilities of either
146,000 cu.m.(cubic meters) or 267,000 cu.m.
(equivalent to 90 mln. and 160 mln. cu.m. gas
respectively)
  At the receiving port, LNG can be discharged
at either on- or off-shore terminals and either
in liquid or in gaseous states depending on
the type of the receiving terminal.

Why LNG?
  Discoveries of major gas pools in several
continents have reduced the price of natural
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  didėjantis gamtinių dujų panaudojimas kaip alternatyvus kuro šaltinis, siekiant sumažinti priklausomybę nuo naftos ir anglies;
  žymus dujų, kaip energijos šaltinio, ekologiškumas.
  Žymiai pagausėję visame pasaulyje
dujų ištekliai gerokai sumažino jų
kainas, o SDD atsiradimas pateikia
ekonomiškesnę alternatyvą dujoms iš
tolimų Rusijos sričių, taip pat žymiai
sumažina pristatymo rizikas.
  Gamtinių dujų suskystinimo procesas
sudaro galimybę suskystintas dujas
transportuoti tanklaiviais iš daugybės šaltinių, iš daugelio pasaulio šalių
net ir į tolimiausias vietoves.

Suskystintos degiosios
dujos (SDD) – kas tai?
  SDD yra gamtinės dujos, kurias galima sandėliuoti bei transportuoti
suskystintoje formoje, esant atmosferiniam slėgiui ir minusinei 160˚ C
temperatūrai. Pagrindinė SDD sudėtis yra metanas (CH4).
  Gamtinės dujos pavirsta skysčiu naudojant kriogeninę įrangą, pritaikytą
suskystinimo procesui. Suskystintų
dujų turis sumažeja 610 kartų, o tai ir
sudaro praktišką galimybę jas transportuoti ar sandėliuoti ateičiai.
  Gamtinės dujos yra suskystinamos
tiekiančiose šalyse ir pervežamos
specialiais tanklaiviais, kurių tūris
šiuo metu yra 146 tūkst. m3 arba
267 tūkst. m3 (tai atitinka 90 mln. ir
160 mln. m3 dujų tūrį).

  Priėmimo uoste suskystintos dujos
gali būti iškraunamos tiek uosto
krante, tiek jūroje esančiuose terminaluose skystame arba dujų pavidale, priklausomai nuo priimančiojo
terminalo tipo.

Kodėl SDD?
  Didžiulių gamtinių dujų išteklių atradimai keliuose skirtinguose žemynuose sumažino jų kainą ir paskatino dujomis turtingas šalis jas
eksportuoti, taip gaunant papildomų biudžetinių pajamų.
  Dujų suskystinimo procesas leidžia
jas eksportuoti iš atokių regionų,
kuriuose dujotiekių nėra arba dėl
didelių atstumų ar gamtinių kliūčių
neįmanoma jų įrengti.
  Suskystinimo ir grįžimo į dujinį būvį
procesai padidina dujų bazinę kainą
apie 50 proc.
  Dabartinės kainos, pristatant SDD į
vakarines ES šalis yra nuo 25 proc.
iki 35 proc. mažesnės, nei Baltijos
šalims dujotiekiu patiekiama dujų
kaina, kuri šiuo metu yra mokama
„Gazpromui“.
  SDD yra ypatingai pageidautina kaip
alternatyvus energijos tiekimo šaltinis tose šalyse, kurios neturi savo
dujų išteklių ir/arba neturi galimybės
prisijungti prie kitų dujotiekių.

SDD iškrovimo ir priėmimo
infrastruktūros profiliai
  SDD iškrovimas ir priėmimas gali būti
organizuojamas uoste prie kranto
arba atviroje jūroje.
  148 tūkst. m3 SDD tanklaivių prisišvartavimui reikalingas 12 m vandens
gylis, o 267 tūkst. m3 SDD gabenantiems laivams – reikalingas mažiausiai 14 m vandens gylis.
  Suskystintas dujas galima iškrauti perpumpuojant jas iš tanklaivio
į krantinėje esamą SDD saugyklą,
arba grąžinant į dujinį pavidalą (gazifikuoti) tanklaivyje įrengtos gazifikacinės įrangos pagalba.
  SDD iškrovimą suskystintoje formoje
paprastai galima atlikti per 24 val.
  SDD iškrovimas dujų pavidale atliekamas tanklaiviuose su specialia
gazifikacine įranga. Tokių laivų šiuo
metu pasaulyje yra tik devyni.
  SDD iškrovimo laikas, jas tanklaivyje
gazifikuojant, normaliai trunka nuo
4 iki 5 dienų, jeigu vamzdynai yra
pakankamai dideli ir pajėgūs priimti
persiunčiamą dujų kiekį. Jei priėmimo dujotiekis neturi tokių pajėgumų, iškrovimo trukmė proporcingai
užsitęsia ir kartais gali užtrukti net
iki kelių savaičių.

Saugyklos

  SDD pirkimas šiuo metu gali būti
daromas dabartine - vienkartine
biržos kaina, arba remiantis ilgalaike
20 ‑ 25 metų tiekimo sutartimi.

  SDD sandėliuojamos krantinėje esančiuose sandariai uždarytuose rezervuaruose, esant atmosferiniam slėgiui,
be jokio išorinio aušinimo.

gas and induced a number of gas-rich countries
to increase gas exports for more revenue.

Profiles of LNG unloading
and receiving facilities

  LNG process permits to export gas from
remote regions where there are no pipelines for transmitting the gas installed, and
such interconnections may not be practical
or even feasible.

  They can be either on- or off-shore.

ceiving pipelines are large enough to accept
the volume of gas discharged. If the receiving
system does not have such capacity, the unloading duration is proportionately longer and
sometimes may take up to several weeks.

  Liquefaction and re-gasification adds approx.
50% to the base price of delivered gas.

  Unloading LNG may be done either by
pumping LNG from the ship carrier in liquid
state to on-shore storage facilities or in gaseous state from a ship with LNG re-gasification capability

  Current spot market prices of LNG delivered to western EU countries are about 25%
to 35% lower than pipeline gas sold by GAZPROM to the Baltic countries.
  LNG is particularly desirable as an alternate
source of energy in countries with no owned
gas sources and/or access to pipeline gas.
  Currently LNG can be purchased either at
spot market prices or on 20-25 year fixed price
delivery contract basis.

  To receive 148,000 cu.m. LNG ship carriers
require about 12 m. water depth and for 267,000
cu.m. ships at least 14 m. water depth.

Storage
  LNG is stored in non-pressurized state but
sealed to the atmosphere on-shore tanks without external refrigeration.

  Unloading LNG in liquid state can usually
be completed within 24 hours.

  LNG produces a self-cooling effect by
evaporation, which maintains the liquid part
of LNG at a constant temperature of -160
degrees C.

  Unloading LNG in gaseous state can be only
performed by special LNG carriers of which only
9 are currently in operational state.

  LNG stored in on shore tank farm upon
gasification is usually sent directly via pipelines into the gas distribution system

  Unloading time of SDD from a ship carrier
in gaseous form is about 4 to 5 days if the re-

  LNG returned back to gaseous state on
ship is usually sent to and stored in large un-
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šiuo metu Baltijos šalyse nėra, tačiau
kelios geologiškai tinkamos ertmės
jau yra rastos ir jos pagal poreikį galėtų būti įrengtos.

Vietovės, tinkamos SDD
iškrovimo terminalui
  SDD iškrovimas dujų pavidalu kartais daromas atskirtose ir atokiose
didžiųjų uostų dalyse, tačiau pirmenybė, saugumo tikslais, dažniausiai
teikiama terminalams jūroje.
  SDD iškrovimas jūroje iš tanklaivio į
krantinėje esančią suskystintų dujų
saugyklą turėtų būti atokiose vietovėse, toliau nuo tankiai apgyvendintų
vietovių, siekiant užtikrinti gyventojų apsaugą (1 ir 1A pav.).
2 pav. Projektuojamo Singapūro uoste SDD terminalo vaizdas
Proposed Singapore In-port LNG terminal and on-shore storage facility

  SDD per garuojančio skysčio atšaldomąjį poveikį savarankiškai
palaiko pastovią minusinę 160˚ C
temperaturą.
  Gazifikuotos (dujiniame pavidale)
SDD įprastai pumpuojamos į požemines saugyklas arba tiesiogiai
dujų tiekėjams.
  Inčukalns UGS (požeminė saugykla
Latvijoje), turinti 2,3 mlrd. m3 aktyvią
dujų talpą, atrodo būtų pakankamo
didumo visų triju valstybių poreikių
patenkinmui. Pilnai įkrautas saugyk
los tūris būtų pakankamas maždaug
3-4 mėnesių visų trijų Baltijos valstybių poreikiams.

  Gazifikuotas SDD galima tiesiai persiųsti į Inčukalns požeminę saugyk
lą jos dujų kiekio papildymui arba į
panašią kitur esančią saugyklą, ir/
ar tuo pačiu metu persiųsti SDD
vartotojams.
  Inčukalns UGS nuosavybės klausimas gali sukelti problemų siekiant
joje talpinti ne rusiškos kilmės dujas,
jeigu saugykla priklauso „Gazprom“,
arba kam nors kitam.
  Esant poreikiui Inčukalns UGS talpa
gali būti praplėsta iki 3,2 mlrd. m3
aktyvaus tūrio.
  Kitų UGS požeminių dujų saugyklų

  SDD 4 rezervuarų saugyklai su
1 mln. m3 suskystintų dujų talpykla,
su reikiamais gazifikavimo įrenginiais
krante, reikia maždaug 4 ha žemės
ploto, plius dar nedidelis apsaugos
perimetras (2 pav.).
  Ilgalaikiam importui, krante esančios
SDD saugyklos yra ekonomiškesnes,
nes dujos suskystintoje būsenoje
yra iškraunamos per trumpą laiko
tarpą. Tačiau vykdant trumpalaikį
SDD importą, gazifikavimas tanklaiviuose yra ekonomiškesnis, nes
įranga pervesti dujas į dujotiekį yra
mažiau sudėtinga, o taip pat ir pigesnė. Reikia įvertinti ir tai, kad tokiu
atveju nereikėtų vystyti naujos požeminės dujų saugyklos, o tanklaivio
prastova iškraunant dujas bus trumpiausia pagal maksimalų tanklaivio
dujų iškrovimo greitį. Tačiau ekono-
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derground caverns, and/or directly to gas
distributors.
  Incukalns UGS (underground storage) in
Latvia, with a 2.3 bcm active gas volume capacity, appears to be of sufficient size for storage
purposes. When fully loaded, its volume would
be adequate for the needs of the three Baltic
countries for approximately 3 to 4 months.
  Issue of the ownership of Incukalns UGS for
storing non-Russian gas could be problematic
if the facility is owned by GAZPROM or other
external interests.

Location of LNG receiving facilities
  Unloading of LNG in gaseous form can
be performed in isolated and remote locations of major ports, the preference for safety
purposes being the use an off-shore unloading terminal.
  LNG in liquid state off-shore terminal for
unloading to on-shore LNG storage facility
should be performed in remote areas away
from high density population areas to assure
safety (illustrations No 1A and 1B).

the receiving facility, while returning the LNG
to their gaseous state on ships is more economical for short term deliveries, because of
less complex and lower cost receiving equipment. However, the latter assumes availability
of an existing UGS facility and the pipelines
at the receiving terminal capable to accept
the gas at maximum gasification rates of the
SDD carrier. These economies can be quickly
negated if a new UGS facility must be built or
an old one redeveloped, gas lines constructed
between the at the port unloading facility and
the UGS, and the cost of ship docking due to
considerable longer gas discharge time are
taken into account.

  Incukalns UGS can be expanded by further development to 3.2 bcm active volume,
if and when needed.

  Minimum area, required for a four LNG storage
tank on-shore facility for approx.1.2 mln cu.m.
capacity including gasification equipment and
other supporting facilities, is approx 10 acres,
plus a small safety perimeter (ill. No 2).

Cost of an LNG terminal and
on shore storage facility

  Other UGS facilities in the Baltic States do
not presently exist, but several geologically suitable sites could be developed, if needed.

  On- shore LNG storage in liquid state is
more economical for long term LNG import
due to minimal cost for ship unloading time at

  Estimate for construction of an off-shore
LNG ship docking platform and discharge
equipment including on-shore four LNG stor-
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miškumas prarandamas, jeigu reikia
įrenginėti naują požeminę saugyklą,
sujungti ją dujotiekiu su iškrovimo
vieta, o taip pat įvertinus tanklaivio
prastovą, iškraunant dujas.

Terminalo ir dujų saugyklų
statybos išlaidos
  Prisišvartavimo platformos SDD
laivams jūroje, su perpumpavimo į
krantą įranga ir keturių rezervuarų
talpyklos krante, su gazifikavimo
ir kitais įrengimais kainuotų apie
1 mlrd. JAV dolerių.
  Dujų iškrovimo terminalo uoste įrengimo kaštai būtų gerokai mažesni,
jeigu nebūtų vertinami kaštai, susiję su požeminės dujų saugyklos
paruošimu ir reikiamo dydžio į ją
dujotiekio įrengimu. Dėl daugybės
nežinomųjų, neįmanoma šioje mini
studijoje pateikti tokių statybų tikslesnes sąmatas.
  Prognozuojant kaštus būtina skaičiuoti nuo pusės iki vieno procento
dujų praradimus pagal visą požeminės saugyklos tūrį.
  SDD pristatymas į pirkėjo terminalą
yra SDD tiekėjo atsakomybė.

SDD įrenginių statybų
trukmės prognozės
  SDD tanklaivių prisišvartavimo ir iškrovimo platformos jūroje ir saugyklos
krante įrengimas - apie 3 metus.
  Priėmimo įrangos, pritaikytos gazifikuoti SDD iš tanklaivio, įrengimas
uoste užtruktų apie 2 metus.

3 pav. Suskystintų dujų gabenimo į uostamiestį aplinka
Overwhelming size of a LNG carrier in port city environment

  Pakankamo pralaidumo dujotiekio į
požeminę saugyklą įrengimas, vamzdynų sistemos į atskirų šalių centrinius paskirstymo punktus privedimas
užtruktų apie 2-3 metus.

Saugos klausimai
  SDD yra netoksiškos, bekvapės, suskystintoje formoje neturinčios jokio
pavojaus sprogti ar užsidegti.
  SDD gali sukelti sprogimą tik dujiniame pavidale, pasiekus nuo 5 iki
15 proc. mišinį su oru, dėl kibirkšties arba liepsnos poveikio. (2010 m.
JAV Vakarų Virdžinijos anglies kasykloje žuvo 29 angliakasiai, sprogus
susidariusiam 5 proc. metano ir oro
mišiniui).

ant vandens, jos lieka paviršiuje iki
tol, kol išgaruoja.
  SDD tanklaivyje bei krante esančiuose rezervuaruose slėgis niekada neviršija vienos atmosferos. Bet
koks SDD perėjimas į dujinį būvį,
galintis pakelti slėgį, yra automatiškai perpumpuojamas tiesiogiai
į dujotiekį arba panaudojamas kitiems tikslams.
  Jei išsiliejusioms SDD leidžiama įsiskverbti į pastatus, kibirkšties arba
liepsnos atveju gali įvykti sprogimas.
Dėl šios priežasties SDD pristatančiųjų tanklaivių prisišvartavimo vietovė
turi būti nutolusi nuo tirščiau apgyvendintų vietų (3 pav. ).

  SDD lyginant su vandeniu turi
45 proc. tankumą, todėl išsipylus

  SDD infrastruktūros bei tanklaiviai
yra gerai matomi ir lengvai iden-

age tank facilities with gasification equipment
is approximately 1 bln. USD.

platform and on-shore storage facility takes
approx. 3 years.

  Cost for construction of an in-port gas unloading facility should be considerably lower if
the expense of developing an underground gas
storage facility is not considered. No reasonable
estimates can be provided at this time due to
many variables associated with a variety of port
factors and the development of UGS storage
facility including the needed pipelinesю

  Construction of a terminal capable of docking a carrier that is discharging LNG in its gaseous state takes approx. 2 years.

  Liquefied natural gas has about 45 percent the density of water, and if spilled on
water, it will stay on top of its surface until it
evaporates.

  Estimates for UGS storage costs should include a leakage loss of gas between 0.5 to 1%
of the total volume of the UGS facility.
  LNG delivery via ship carriers is the responsibility of the LNG supplier.

Estimated construction
time of LNG facilities
  Construction of LNG off-shore unloading

  Suitable size gas pipeline from port to remote UGS and/or pipelines to national distribution points in separate countries take approx. 2-3 years to build.

Safety considerations
  LNG is non-toxic, odourless, non-explosive
and non-flammable in its liquid state.
  LNG will only burn after it has been returned to gaseous state and only as a 5 to 15
percent gas-to-air mixture upon spark or flame
exposure. (An explosion in a West Virginia coal
mine in 2010 took the lives of 12 coal miners
at methane to air mixture of 5%).

  LNG carried in ship and also stored as
LNG in on-shore tanks is kept always at atmospheric pressure. All vaporization, that could
cause pressure rise, is pumped into the gas
distribution system or for other gas consuming purposes.
  Spilled LNG, if allowed to infiltrate buildings as a creeping gas cloud, could produce
an explosive environment triggered by a spark
or flame. For this reason incoming LNG ship
docking location should be distant from nearby
populated areas (illustration No 3).
  LNG infrastructure and ship carriers are
highly visible and easily identified. They can
be vulnerable to terrorist attacks.
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4 pav. Tipiškos konstrukcijos SGD saugykla
- Dvisienis plieninis rezervuaras - tankas
Typical construction of LNG storage
- Double Wall Steel Tank

Perlitinė izoliacija
Perlite Insulation
Slėgiui atspari išorinė plieninė tanko siena
Pressure Containing Outer Steel Tank

Vidinė cisternos,
talpinančios skystį dalis
Liquid Containing Inner Tank

Išorės plieninis stogas
Outer Roof Steel Roof
Izoliacija | Insulation
Pakabinamas dangtis | Suspended Deck

Elastingas apklotas
Resilient Blanket

Standus įtvirtinimas
Anchorage
Apvalus betoninis pamatas
Concrete Ringwall Foundation

Vidinis dangtis | Inner Bottom 9 Ni

Dangčio izoliacija
Bottom Insulation
Išorinis dangtis
Outer Steel Bottom

Pamato apšiltinimas | Foundation Heating

tifikuojami. Jie galėtų būti lengvai
prieinami teroristų išpuoliams.

ciją ir judėjimą vandenyne, taip užtikrinant tranzito saugumą.

  Komercinis SDD transportavimas
prasidėjo nuo 1959 m. Nuo tada
SDD tanklaiviai sukorė daugiau kaip
40 tūkst. reisų (virš 160 mln. km) be
žymesnių avarijų arba saugos ir eksploatavimo problemų, tiek uostuose, tiek jūrose.

  SDD laivams keliami ypatingi reikalavimai - laivų korpusai yra su dvigubomis sienomis, tam kad nebūtų
problemų įvykus nežymiems laivų
susidūrimams, ar atsitrenkus prisišvartavimo metu į krantinę, taip pat
dėl kitų priežasčių.

  SDD tanklaiviai yra aprūpinti modernia apsaugos įranga, kaip pvz. radarais, apsaugančiais nuo susidūrimų,
automatizuota informacine sistema
(AIS), geopozicine nustatymo sistema
(GPS) tiksliai parodančia laivo loka-

  Krante esantis SDD rezervuaras tankas yra įrengiamas kaip didžiulis
„termosas”, užtikrinantis SDD laikymą suskystintame būvyje pakankamai ilgai.
  SDD cilindro pavidalo rezervuaro tanko vidinė siena konstruojama iš

nerūdijančio plieno. Ji apjuosiama
daugiau kaip 1,3 m storio termoizoliacine medžiaga, kuri apgaubiama
11 cm storio plieno lakštų konstrukcija (4 pav. ).
  Krante esantys SDD rezervuarai - tankai yra šiek tiek didesnės talpos, nei
iškraunamas iš tanklaivio SDD tūris
ir tuo užtikrinamas visiškas (be sutrikimų) SDD iškrovimas.
  SDD rezervuarai - tankai paprastai
įrengiami apvaliuose įžemėjusiuose
betoniniuose arba akmenimis išklotuose aptvaruose, kurie yra pakankamo pločio ir gilumo, kad užkirstų
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  Since the start of commercial LNG transport
in 1959, LNG carrying ships have made more
than 40.000 voyages (over 100 million miles)
without major accidents or safety problems,
either in port or on seas.
  LNG ship carriers are equipped with sophisticated safety monitoring equipment
which includes anti-collision radar, automated information systems (AIS), and global positioning systems (GPS) to monitor the ship’s
position in seaway traffic and to guard against
potential hazards.
  LNG ships are well-built, robust vessels with
a double-hull to withstand low-energy impacts
during minor intensity ship to ship impacts,
docking and other operations.
  LNG on-shore storage tanks are built like
huge “thermos bottles” to maintain the gas
in liquefied form during extended storage
durations.

  LNG tanks consist of a cylindrically shaped
stainless steel inner tank surrounded by about
four feet of insulation and housed by an outer
four inch thick steel tank. (Illustration No 4)
  LNG storage tanks are somewhat larger in
volume than the amount of LNG unloaded by
the arriving ship carrier to assure without delay complete LNG discharge.
  Each LNG tank is usually set in a circular
stone lined depression in the ground, deep
and wide enough to prevent LNG overflow
into surrounding area in case of a complete
LNG spill from a tank rupture.
  Onshore SDD terminal facilities contain
safety hazard continuous monitoring equipment such as methane detectors, ultraviolet
and infrared fire detectors, closed-circuit TV,
pressure monitoring sensors, and sound alarm
signal systems.

Baltic LNG authority for contracting
and management of LNG import
  The governments of Estonia, Latvia and
Lithuania should set up a joint Baltic LNG
marketing authority on a shared personnel
and cost basis to select and carry out LNG
procurement including security of supplies
and reliable delivery from diverse LNG supply portfolio at a competitive price.
  The governments of Estonia, Latvia and
Lithuania should set up a joint Baltic LNG authority (similar to U.S. TVA), to implement the
selection, construction of a suitable LNG receiving terminal and appropriate cross-country
pipelines to connect into each country’s gas
distribution systems. Subsequently, the authority would be responsible for receiving, gasifying and distributing the gas to the receiving
countries. The LNG authority would operate
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SDD išsiliejimą į aplinką, plyšus SDD
rezervuaro - tanko sienoms.
  SDD terminalo krante įrenginiai turi
visoje teritorijoje apsaugai įrengtus
nuolatinio sekimo monitorius (metano detektorius, ultravioletinius,
infraraudonuosius gaisro indikatorius, visą teritoriją apimančias stebėjimo kameras ir pan.), slėgio matavimo jutiklius, garso signalizacijos sistemas.

Baltijos šalių SDD pirkimo
sutarčių ir importo
valdymo institucija
  SDD apsirūpinimui Estijos, Latvijos ir
Lietuvos vyriausybės turėtų įsteigti
bendrą Baltijos šalių instituciją. Institucija turėtų būti išlaikoma visų šalių
susitarimu, proporcingu atstovavimu,
pelno ir kaštų pasidalijimu. Institucija
rinktų SDD tiekėjus, sudarytų pirkimo
sutartis, užtikrintų saugų ir patikimą
SDD tiekimą konkurencingomis kainomis iš įvairių tiekėjų.
  Taip pat Baltijos šalys turėtų įsteigti
bendrą instituciją SDD priėmimo ir
paskirstymo infrastruktūroms įrengti (panašiai kaip JAV Tennesee Valley
Authority). Ši institucija valdytų visas
terminalo operacijas, užtikrinančias
nuolatinį ir sklandų visų trijų šalių
SDD dujomis aprūpinimo procesą.
Institucija turėtų būti išlaikoma visų
šalių proporcingu atstovavimu, pelno ir kaštų pasidalijimu.

Baigiamosios pastabos
  Importuojant SDD į bendrą Baltijos

on a shared management, operating personnel and cost basis.

Concluding remarks
Importing the LNG to a single receiving terminal and storage facility would provide the
three Baltic countries with an independent
and reliable supply of natural gas at prices
lower than those paid currently to GAZPROM.
Recent discoveries of large gas resources
throughout the world resulted in significant
decrease of prices of natural gas in the open
world market. The reduced price of gas and
its liquefaction technology provide favourable
conditions for importing LNG over long distances to “energy poor” countries. A collectively
constructed operated common LNG terminal
and storage facility by the Baltic countries and
joint LNG imports would significantly reduce
the amount of finances required to obtain the
needed gas supplies compared to unilateral

šalių priėmimo terminalą ir saugyk
lą visoms trims Baltijos valstybėms
būtų labiau užtikrintas nepriklausomas gamtinių dujų tiekimas ir mažesnės kainos, nei dabar mokama
„Gazpromui“. Naujai atrasti dideli
dujų ištekliai visame pasaulyje gerokai sumažino gamtinių dujų kainas
pasaulinėje rinkoje. Degiųjų dujų
suskystinimo technologijos sudarė
palankias sąlygas jas transportuoti
ilgais atstumais į energijos išteklių
neturinčias šalis. Bendrai pastatytas
ir administruojamas SDD terminalas
bei bendra požeminė saugykla (pasidalijant išlaidas) žymiai sumažintų
kiekvienai valstybei kapitalines išlaidas šio projekto igyvendinimui, lyginant jei bus statomi atskiri priėmimo
terminalai. Dar svarbiau, kad tokia
bendra Baltijos šalių įmonė atitolintų
Rusijos galimybę naudoti dujų tiekimą ir jų kainą kaip įrankius, manipuliuojant Baltijos šalių savarankiškumu
tiek ekonominėje, tiek energetikos,
tiek ir politikos sferose.
  Bendras Baltijos šalių SDD importas
ir SDD terminalas su visa infrastruktūra būtų tinkamas mechanizmas
šioms šalims kolektyviai ir kooperatyviai išspręsti arba neutralizuoti
Rusijos poveikį, kontroliuojant energetinę situaciją šiose šalyse. Taip pat
tokios praktinės bendradarbiavimo
pastangos būtų dar vienas bendras
teigiamas žingsnis Baltijos šalims stiprinant savo sunkiai iškovotą politinę laisvę, ekonominę bei energetinę
nepriklausomybę.

import mechanisms and structures by each of
the tree countries More importantly, such a
joint venture would reduce Russia’s ability to
use the supply of gas and its price as a tool to
pressure and manipulate the Baltic countries for
political, economic and any other self serving
objectives Russia may seek to attain.
A joint Baltic LNG authority and LNG import from non-Russian sources would be
an appropriate collective and cooperative
mechanism for either reducing or neutralizing their dependence on Russian control of
their primary energy supplies. Such practical and cooperative effort would be another
joint positive step by the Baltic States to reinforce their hard earned political freedom and
economic as well as energy independence.
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Išmanaus aktyviojo
namo koncepcija
yra išmanusis ekologiškas ir socialinis būstas, kuris yra suprantamas kaip
gamtą ir žmogų tausojanti gyvenamoji
bei darbo aplinka, kuri, besimokanti iš
patirties, adaptuojasi prie besikeičiančių sąlygų ir leidžia:
  įgyti įvairių gebėjimų mažinant iš šilumos ir elektros tinklų imamos gyvenamojo būsto šiluminės ir elektros
energijos sąnaudas;

Dr. Antanas Andrius Bielskis
Klaipėdos universiteto Elektrotechnikos,
Informatikos ir Informatikos Inžinerijos katedrų
profesorius
El.paštas andrius.bielskis@ik.ku.lt
Pasaulyje atsiranda vis daugiau investuotojų, kurie perka ar stato tik žaliuosius pastatus, tai yra pastatus, kurie
maksimaliai išnaudoja atsinaujinančią
energiją bei taiko kitus alternatyviosios energijos pritaikymo ir energijos
taupymo sprendimus. Pagal siūlomą
koncepciją, atitinkančią žaliojo pastato idėjas, išmanusis aktyvusis namas

  gyvenamosios aplinkos konteksto požiūriu racionaliai panaudoti
nuosavų atsinaujinančios energijos
transformavimo šaltinių sukurtą (sukauptą) energiją būsto šildymui (ar
vėdinimui), buitinių prietaisų ir apšvietimo įrangos maitinimui, sumažinant šilumos bei elektros energijos
sąnaudas, gaunamas iš centralizuotų tinklų, aktyviai prisidedant prie
aplinkos taršos mažinimo ir stiprinant energetinę nepriklausomybę
nuo monopolijų, gaminančių energiją, diktato;

nims, jiems sutinkant ir užtikrinant
jų privatumą, patarimais socialinės
e - rūpybos, vidinės įtampos mažinimo bei e - sveikatos konsultavimo klausimais, nuolat mokant protingo ekologiško ir socialinio būsto
įrenginius taikytis prie integralių
būsto gyventojų socialinės būsenos pakitimų;
  būsto gyventojams padėti taupyti,
sukuriant galimybę gauti pajamų bei
reguliariai mokėti mokesčius valstybei, nes šie gyventojai galėtų tapti
valstybei duodančio naudos individualaus verslo dalyviais.

  padėti būste gyvenantiems asme-

Aktyvaus namo vystymo teoriniai ir praktiniai aspektai jau yra išnagrinėti Klaipėdos universiteto mokslininkų darbuose
[1-11]. Šiame straipsnyje yra pateikiami
praktiniai išmaniojo aktyviojo namo kūrimo žingsniai, taip pat parodoma, kaip
toks namas gali būti kuriamas remiantis
Valstybės Daugiabučių namų modernizavimo programa.

trical support systems; b) make the most
efficient use of own alternative energy such
as solar radiation, solar and wind electricity
for heating/cooling, lighting and feeding of
arrangements of an apartment making an
impact on the own energy producing and
saving policy to minimizing energy amount
acquired from monopolistic energy producer
as well as gaining independence of energy
acquisition of the Country; c) for the people
living and working in a Smart Active House,
by their consent and ensuring their privacy,
providing e-consulting services on e-health
and e-social care aspects, permanent training for the smart equipments implemented
in the Smart Active House to adaptively assist in accordance with the changes of an esocial state of the inhabitancies of given Active House; d) helping people of an Active
House to gain additional income by participating in a small enterprise involved in the

process of development of the concept of a
Smart Active House. In [1], principles of creating of subsystem of adaptive user-friendly
e-health care service for people with movement disabilities in a Smart Eco-Social Apartment (SESA) are described. In such subsystem,
human’s affect sensing is included in Human
Computer Interaction (HCI), Human-Robot
Interaction (HRI), and Computer Mediated
Communication (CMC) [1, 2, and 3]. In recently [4, and 5] proposed system to further
implementation of Sustainable Development and Modelling of Human Physiological
Parameters of SESA [6-9], the model of two
adaptive moving wheelchair-type robots for
remote communication with two wearable
human’s affect sensing bio-robots was used
for development of multi-agent-based human to computer interaction model and its
integration into the system of fuzzy neural
control of speed of wheelchair type robots
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Smart
Active House
Conception
Dr. Antanas Andrius Bielskis
(Summary)
By the proposed conception, an Active House
is a Smart Ecological and Social Apartment,
the SESA. The SESA is understood as a living
and working environment which is friendly
to the people and the nature of the environment. The Active House is capable to adaptively gain its experience to: a) minimizing
the amount and loss of heat and electrical
power acquired from central heat and elec-
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1 pav. Saulės radiacinės energijos instaliavimo į centralizuotą namo šildymo ir vandens pašildymo sistemą schema
Scheme of adding the energy radiating from the sun into the system of house heating and water preheating
Šalto klimato zonai skirtos spaudimu pagrįstos glikolio saulės kolektorių
sistemos blokinė schema | Pressurized Glycol „Cold Cllimate“ System
Saulės kolektorius
Išsiplėtimo bakelis
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1-Vidaus temperatūros jutiklis | Indoor temperature sensor;
1A-Išorės temperatūros jutiklis | Outdoor temperature sensor;
2-Sistemos kompiuterinis valdiklis | Controller // Computer Unit;
3- Šilumos nešėjo agento ir išorinės temperatūros jutiklis | Heat carrier agent temperature sensor;
4-Karšto vandens temperatūros jutiklis | Hot water temperature sensor;
5-Šilumos nešėjo agento srauto matuoklis | Heat carrier agent stream meter;
6-Šilumos nešėjo temperatūros matuoklis | Heat carrier temperature meter;
7-Karšto vandens temperatūros matuoklis | Hot water temperature meter;
8-Valdomas vožtuvas | Controlled valve;
9-Šilumos nešėjo agento spaudimo matuoklis | Heat carrier agent pressure meter;
10-Šalto vandens spaudimo matuoklis | Cold water pressure meter;
11-Cirkuliacinis siurblys | Circulating water pump;
12-Šilumokaitis ir šilumos keitiklis | Heater, heat exchanger;
13-Saugos vožtuvas | Safety-valve;
14-Atbulinis vožtuvas | Reverse-valve;

aimed to providing movement support for
disabled individuals. An approach of filtering
of skin conductance (SC) and electrocardiogram (ECG) signals using Nadaraya-Watson
kernel regression smoothing in R tool for
emotion recognition of disabled individuals
is described and implemented in the system.
The unsupervised clustering by self-organizing maps (SOM) of data sample of the physiological parameters extracted from SC and
ECG signals non-invasively measured from
the disabled was proposed. It was used to
reduce teacher noise as well as to increase
the speed and accuracy of learning process
of multi-layer perception (MLP), which was
applied in the multi-agent-based human to
computer interaction model for online prediction of e-health care state of disabled individuals. Laboratory models and principles
of development of smart support subsystems
in the SESA are proposed in [10-11].
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15-Purvo rinktuvas | Sump;
16-Išplėtimo talpa | Expansion tank;
17-Vožtuvas | Valve;
18-Drenažo sistema | Drainage system;
19-Šilumos nešėjo agento temperatūros reguliatorius | Heat carrier agent temperature regulator;
20-Šilumos nešėjo agento srauto ribotuvas | Heat carrier agent stream limiter;
21-Šilumos skaitiklis | Heat counter;
22-Užpildymo įranga | Fill station
23-Diferencinis jutiklis | Differential sensor
24-12 V solenoido vožtuvas | Solenoid valve (12)
25-12V cirkuliacinis siurblys | Circulator (12V)
26-Šilumos pertekliaus kaupimo talpa | Heat dump

Conclusion on implementation of the
Smart Active House Conception
1. Smart Active House, being a Smart Ecological and Social Apartment, should become a
conception evidently supported by the State
Government. An expanded implementation
of this conception would allow creating sufficient amount of working places such as assembling of alternative energy elements, their
servicing or even their local fabricating. This
implementation would also save energy, minimise CO2 emission, encourage healthy and
rational living style.
2. Smart Active House can be introduced with
support of the State Condominium House Modernizing Program. Based on this Program, any
condominium type house could be modernized and obtain a preferential credit with 15%
state support for modernization means, including use of alternative energy sources in accor-

dance with the project of Klaipeda University
presented at 28 of January 2010 and approved
by the specialists of Ministry of Energy, Ministry of Environment and House Development
Agency. Such Smart Active House should reach
the Energy Class C consuming less then or
equal to 100 kwh/m2 per year, when the area
of the house is 501 to 3000 sq. m.
3. By application of the Smart Active House
Concept to the partly renovated house of
50 apartments, the following profit is to be
expected:
  a) Implemented in this house, a solar collector subsystem costing 59.34 Lt/m2 is able
supplying of 0.51 kwh/m2 per month for
0.135 Lt/m2 during November, December
and January, and 3.2 kwh/m2 per month
for 0.48 Lt/m2 during the period of February to October for water heating;
  b) This solar collector subsystem can cover
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74,24/59,32 m2 ploto buto dalinai renovuoto
50 butų namui

42,74 m2 ploto buto nerenovuoto
18 butų namui

Butas per 2009 m. sunaudojo energijos
130,47/124,87 kWh/m2/metus, mokant 171,45/137,7 Lt/mėn. ir
sunaudojo šiluminės energijos 107,77/103,88 kWh/m2/metus

Butas per 2009 m. sunaudojo energijos
207,31 kWh/m2/metus, mokant kas mėnesį 195,86 Lt/mėn.

Mokant už alternatyvią renovaciją palūkanas per 20 metų,
po renovacijos reikėtų mokėti po 38,91/31,44 + 54,84/51,5
=93,75/82,94 Lt/mėn.

Mokant už pasyvią ir alternatyvią renovaciją palūkanas
per 20 metų, po renovacijos 42,74 m2 butui kas mėnesį
reikėtų mokėti 27,99 + 2,107*42,74=118,04 Lt/mėn.

1 lentelė. Alternatyvia energetika papildytos daugiabučio namo renovacijos kaštų suvestinės
Table 1. Summary of costs of renovation of a resident building with alternative energy resources included

Ekologiško ir išmanaus
šilumos mazgo parinkimas
daugiabučiuose
Rekonstruojant senos statybos daugiabučius didmiesčių centre ir senamiestyje, gali būti įrengtas daugiabučio namo
atskiro buto šilumos punktas su alternatyvios saulės radiacinės energijos panaudojimu. 1 pav. yra pademonstruotas
saulės radiacinės energijos instaliavimo
į centralizuotą namo šildymo ir vandens
pašildymo sistemą būdas. Jį gali sudaryti dviejų kontūrų vandens šildymo
talpa. Šios talpos vienas kontūras yra
skirtas saulės kolektoriaus šildomo neužšąlančio skysčio cirkuliacijai, šildant į
vandens talpą paduodamą šaltą vandenį. Antrasis kontūras papildomai pašildo talpos vandenį iš daugiabučio namo
rūsyje esančio šilumos punkto atvestais
dviem termofikacinio vandens cirkuliaciniais vamzdžiais, įvertinant sunaudotos
bute šilumos kiekį įmontuotu šilumos
skaitikliu. Turint buto savininkui priklausančius alternatyvios vėjo ar saulės elektros energijos šaltinius, šildomo vandens

talpoje įmontuojamas elektrinis šildymo
elementas, galintis papildomai pašildyti
talpos vandenį automatiškai dozuojama
ir apskaitoma švaria – ekologiška elektros energija. Tokioje sistemoje termofikacinis vanduo papildomai kaitina šalto
vandentiekio vandenį, kurį po to jau būtų
galima panaudoti kaip karštą vandenį.
Pagal sanitarinius higieninius reikalavimus karšto vandens temperatūra negali
būti žemesnė kaip 55 0C, kad sistemoje
neatsirastų žmonių gyvybei pavojingų
bakterijų. Norint sušildyti vandenį iki
55 0C, termofikacinio vandens temperatūra turi būti apie 70 0C. Čia gali būti
taikoma kolektorinė šildymo sistema,
kurioje visi buto radiatoriai sujungiami tarpusavyje, o butas „prijungiamas”
prie vieno stovo, į buto kolektorių atvedant tris vamzdžius: du šilumai ir vieną
šaltam vandeniui. Išmanaus aktyviojo
namo koncepcijai pagrįsti gali pasitarnauti šio straipsnio autoriaus atlikta galimybių studija, kurioje išnagrinėti 3-4
kambarių renovuoto namo vienam arba
dviems butams, taip pat 2 kambarių nerenovuoto namo vienam arba dviems

butams papildomai šildyti ir karštam
vandeniui ruošti pavyzdžiai.
Renovuotame 50 butų name, vandens
talpa, kuri būtų reikalinga butams tiekiamam vandeniui pašildyti ir laikyti, gali
būti talpinama buto vonioje, laiptinėje
(šalia pašildymui pasirinkto vieno buto),
taip pat tarp kaimyninių aukštų butų
esančioje laiptinės aikštelėje arba tarp
kaimynų esančiame balkone.
Kitu atveju, kai nagrinėjama galimybė alternatyvia energija šildyti vandenį nerenovuoto 18 butų namo vienam ar dviems
dviejų kambarių butams, tokia pat akumuliacinė vandens talpa gali būti įrengiama buto vonioje arba namo pastogėje, iš
kurios vanduo būtų tiekiamas vienam ar
dviem, vienas virš kito esantiems butams.
Vandens kolektoriai ir termofikacinio bei
šalto vandens įvadai abiem atvejais gali
būti montuojami laiptinėse prie įėjimo į
apšiltinimui pasirinktą butą. Taip įrengtame bute kiekvienas gyventojas įgyja
daugiau savarankiškumo reguliuojant
(ir taupant) šilumą savo namuose, nes
bute įrengus kolektorinę sistemą ir ter-

ENGLISH
for overall house of 0.9 expenses for water
heating and temperature maintenance
during 9 months;
  c) Implementation of controlled water
heating collector system for every apartment of the Smart Active House can yield
additional profit of 0.1755 Lt/m2/month
during 6 month of heating period;
  d) After up to 10 kw solar station with grid
tie inverter costing 35 Lt/m2 is installed in
the Smart Active House, it would be possible to sell to mains grid every day for 4
h during 9 months nominal solar battery
power for 1.63 Lt/kwh, it would yield economy of 0.423 Lt/m2 montly;
  e) It is estimated that automatic energy
distribution and control system will be
able to reduce energy consumption for
lighting and feeding of customers’ electrical equipments for every apartment of the

House up to 0.25 times, thus saving 0.139
Lt/m2 monthly;
  f ) Installation of Air Heat Pumps costing
19.42 Lt/m2 would allow to save 0.0951
Lt/m2 for every apartment of the House
monthly;
  g) Overall economy of implementation
of the Green energy for a 50 apartment
house with partial renovation is 1.41985
Lt/m2 per month.
4. In the overall 2009, the 74.24/59.32 m2
apartment of a partly renovated house of 50
apartments used 130.47/124.87 kwh/m2 per
year, paying 171.45/137.7 Lt per month, and
the annual heat energy consumption of the
House was 107.77/103.88 kwh/m2. Paying for
heat and electrical energy to be consumed
as well as for costs of active renovation to be
paid via bank loan and bank interest for 20

years, this apartment would pay 93.75/82.94 Lt
per month.
5. In the overall 2009, the 42.74 m2 apartment of an no renovated 18 apartment
house
used 207, 31 kwh/m2/year, paying 195, 86 Lt/month. Paying for heat and
electrical energy to be consumed as well as
for costs of active renovation to be paid via
bank loan and bank interest for 20 years, this
apartment would pay 118.04 Lt per month.
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mostatinius ventilius galima nustatyti
norimą šilumos kiekį. Laiptinėje montuojami skaitikliai, kurie tiksliai apskaičiuoja, kiek šilumos energijos, šalto ir karšto
vandens suvartojo buto šeimininkas.
Tokios sistemos privalumas – galimybė
vesti individualią apskaitą bei, priklausomai nuo lauko temperatūros, palaikyti
pageidaujamą savo buto atskirų kambarių šildymo intensyvumą.
50 butų 3000 m2 naudingojo ploto namo
aktyviosios renovacijos aplinkos pagrindą sudarantis ekologiškas ir protingas
šilumos mazgas gali būti įrengtas namo
šiluminio mazgo patalpoje, papildant jį
saulės radiacijos posistemės pašildytojo vandens talpomis. Šiluminis mazgas
gali būti komplektuojamas, įrengiant
vandens talpas ir vakuuminius saulės
kolektorius. Įrengimo kaina su pačia
įranga svyruotų nuo 53,41 Lt/m2 iki
67,72 Lt/m2 priklausomai nuo pasirinkto įrangos gamintojo. Įranga atsipirktų
per 5-6 metus.

Mažųjų vėjo elektrinių
taikymas ir atsipirkimas
Net ir mažos galios vėjo jėgainės duotų
apčiuopiamų rezultatų. Lietuvoje nuperkamos 500W galios į 220V 50Hz tinklą

atiduodančios vėjo elektrinės komplekto kaina apie 3 tūkst. Lt.
Jei, esant vidutiniam vėjo greičiui per
metus lygiam 7 m/sek, tokia jėgainė
pagamintų vidutiniškai po 100 W ir
2,4 kWh/parą arba 72 kWh/mėn. ir šią
energiją sunaudotumėme saviems tikslams arba parduotumėme elektros tink
lams po 0,47 Lt/kWh už 33,84 Lt/mėn.,
įvertinus montavimo ir transportavimo
išlaidas (0,1 nuo įrengimų kainos), tokia
jėgainė atsipirktų per 8-9 metus. Panašūs rezultatai gaunami įrengiant ir kitų
gamintojų mini vėjo jėgaines.

Mažųjų fotovoltinių elektrinių
pasirinkimas ir jų atsipirkimas
Foto elektra taip pat yra būtina išmanaus būsto dalis. Atlikus nedidelį skaičiavimą matyti, kad fotovoltinės elektrinės įrengimo kaina taip pat galėtų būti
apie 3 tūkst. litų.
Eksperimentais nustatyta, kad panašaus
dydžio saulės baterijų jėgainės birželio mėnesį sukuriama galia siekia 34
kWh/mėn. (100 proc.), o sausio ir gruodžio mėnesiais - apie 4kWh/mėn. (apie
11,76 proc.). 2 pav. pateiktoje SunMax
korporacijos histogramoje apytiksliai

Vėjo elektrinė GreenTech S-600 12V/24V 40A 600W HZ
1220×675mm svoris 6 kg, trys sparnai, integruotas įtampos reguliatorius

parodomas saulės energijos pasiskirstymas Vidurio Amerikoje, esant vidutiniam saulės radiacijos aktyvumui saulėtą dieną lygiam 850 W/m2, o debesuotą dieną – apie 400 W/m2 per 12 mėn.
Palyginus su 2 pav. duomenimis, sausio
mėnesį Lietuvoje yra 0,59 karto mažesnė saulės radiacija nei Vidurio Amerikoje. Taikydami 0,59 karto radiacijos lygio
sumažėjimą sausio, vasario, lapkričio ir
gruodžio mėnesiais, pagal 2 pav. turėtume 18,3 kWh/mėn vidutinę vidurio
Lietuvoje sumontuotos 240 W SF-elektrinės energiją.
Įvertinę tai, kad pajūryje saulė šviečia
1840-1900 val. per metus, o Lietuvos
rytiniame pakraštyje – 1700  val., galime teigti, kad tokios saulės elektrinės
vidutinė metinė galia pajūryje būtų
18,3*(1900/(1840+1700)/2)=19,65 kWh
per mėnesį. Panašių jėgainių gamintojai
pateikia duomenis, kad vidutinio klimato zonoje saulės elektrinė gali sukurti
nominalią galią vidutiniškai po 4-5 val.
per parą. Remiantis tokiais skaičiavimais,
ši elektrinė galėtų duoti nuo 0,96 iki
1 kWh/parą arba 28,8-30 kWh/mėn. Automatinės valdymo sistemos, adaptyviai
parenkančios saulės elektros energijos
taikymą vandens pašildymui, kai tokios
1798 Lt su PVM*

Inverteris Grid Tie 250 W ON GRID INVERTER UWT-I-250 STK

704 Lt su PVM*

UWT-I-250 EXT-K

515 Lt su PVM*

Peaktech 9024 PM 220V-50 Hz elektros energijos skaitliukas

95 Lt su PVM*

* pateikiamos kainos yra tik orientacinės
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Commentary
Povilas Venciūnas
The concept of green buildings was born in
the beginning of this century and it was put
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Fotovoltinių baterijų modulis GT-240PBX
max U=33.00V, I=7.27A, 240W, 1800x990x35mm, svoris 20.60kg
darbinė temperatūra - 40°C~85° (be tvirtinimo elementų)

2469 Lt su PVM*

Fotovoltinės elektrinė UWT-I-250 EXT-K

456 Lt su PVM*

Peaktech 9024 PM 220V-50 Hz elektros energijos skaitliukas

95 Lt su PVM*

* pateikiamos kainos yra tik orientacinės

energijos yra sugeneruojama daugiau,
negu vidutiniška apskaičiuota vertė,
įdiegimas leistų maksimaliai išnaudoti saulės energiją. Jei panaudotumėme
saulės baterijų sukurtąją 0,25 kW galią
bent 4 val. per dieną vandens pašildymui
pusę metų, 2009 m. šilumos kainomis
sutaupytumėme 4*0,25*30*0,265*6/12
= 3,98 Lt/mėn. Jeigu tokią fotoelektrą
pavyktų parduoti elektros tinklams po
1,63 Lt/kWh, įvertinus montavimo ir
transportavimo išlaidas (0,1 nuo įrengimų kainos), tokia elektrinė atsipirktų
per 14 metų. Parduodant visą SF-elektrinės sukurtąją energiją elektros tinklams
po 4 val./parą po 1,63 Lt už kWh, tokia
elektrinė atsipirktų per 9 metus.

Namo aktyvios ir pasyvios
renovacijos kaštų suvestinė
Aptarsime renovuojamo daugiabučio
namo kaštus jam tampant išmaniuoju
aktyviuoju namu. Būsto ir urbanistinės
plėtros agentūros duomenimis Valstybės
Daugiabučių namų modernizavimo programoje (toliau – Programoje) numatyta,
kad daugiabutis namas galėtų dalyvauti
Programoje ir pretenduotų gauti lengvatinį kreditą su lengvatinėmis palūkanomis, taip pat 15 proc. valstybės paramą

modernizavimo priemonėms, įtraukiant
ir alternatyvius energijos šaltinius, jei
pasiektų energinio naudingumo klasę
C ,o šiluminės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į namo dydį, būtų ne didesnės
kaip 100 kWh/m2 per metus, kai daugiabučio namo naudingasis plotas yra nuo
501 - 3000 kv. metrų.
Aktyviai renovuojant 50 butų namą,
jis galėtų būti pertvarkomas panaudojant:
a) Vakuuminius 2* 2,62 m2 saulės kolektorius grupuojant po du ar tris butus,
kuriuose nuolat gyvena 5-6 žmonės.
Saulės kolektorius 5 aukštų namo vienai laiptinei, kurios įrengimas apytiksliai kainuotų 60 Lt/m2;
b) Į elektros tinklą jungiamą saulės baterijų elektrinę (apie 0,25 kW), kurios įrengimas apytiksliai kainuotų
kiekvienam 5 aukštų namo 10 ar
15 butų laiptinės butui nuo 35 Lt/m2
iki 50 Lt/m2;
c) Ventiliuojamo bei aplinkos oro šilumos
siurblį, panaudojant jį kaip 2 lygiagrečiai atiduodančių iki 4,4 kW šiluminės
galios elementų junginį vienos daugiabučio namo 10-15 butų laiptinės
bendro 700 m2 ploto 10-čiai ar 15-kai

butų naudojamo vandens papildomam pašildymui, kurio įrengimas
apytiksliai kainuotų 20 Lt/m2 ;
d) Daugiabučio namo atskiro buto kolektorinio šildymo įrangą, papildant
renovuojamo namo šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcijos
bendrą kainą (renovuotinam namui
pagal Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros pateiktus duomenis esančią 105,55 Lt/m2) vienos daugiabučio
namo 10 - 15 butų laiptinės 700 m2
bendrojo ploto, įrengimo kaina būtų
2,57 Lt/m2 ;
e) Daugiabučio namo atskiro buto sunaudojamos šiluminės ir elektros energijos monitoringo, adaptyvaus automatinio valdymo ir gyventojų socialinio e - konsultavimo sistemos įrangą,
vienos daugiabučio namo 10-15 butų
laiptinės, 700 m2 bendrojo ploto, apytiksliai kainuojančią 7,09 Lt/m2.
Bendra alternatyvios energetikos įdiegimo kaina, renovuojant daugiabutį
namą, yra:
  vienos daugiabučio namo laiptinės
10-ties (700 m2 bendrojo ploto) butų
atvejui 122,11 Lt/m2, (bendros renovacijos išlaidos padidėja 0,308);

ENGLISH
into actual development and implementation
some five years ago. Some Western European
countries like Germany, Austria, Switzerland,
Belgium and the Netherlands are already implementing consistent so-called green policies
in the construction sector. The main characteristics of the green buildings are efficient use of
renewable energy sources, minimal impact on
the environment, low-energy building design,
use of environmental, human and environment
friendly construction materials. To be absolutely honest, it should be noted that good
ideas are often followed by those who come
up with additional requirements, the creators
and examiners of the green building standards.
At first glance they may seem necessary; however, they do burden up the designers of the
green building with additional requirements
and, naturally, implicate additional costs. It is
my opinion that in Lithuania we should start
with gradual implementation of the green

building ideas and the businesses offering
that certification services should wait.
Ideas and realistic calculations provided in this
article reveal that it is possible to bring many
of our homes closer to green buildings with
relatively low investment. The idea of primary
support is that the same investment concessions applicable to general house renovations
should also apply to installation of renewable
energy sources, which should appear in the
renovation projects. Obligatory installation of
renewable energy sources through renovation
of buildings based on statutory requirements
could ensure tangible energy-saving results,
and would make home renovation more attractive to the general public.
I believe that 15% support now limited to
renovation (insulation) of the apartment
buildings could be extended to all residents
wishing to install renewable energy facilities

in their homes. Maybe such initiative would
speed up the currently vague implementation
of the building renovation program. The real
value is saving of the energy, and this could be
achieved through alternative energy.
In May 2010 a recast of The Directive on energy performance of buildings (2002/91/EC)
was adopted by the European Parliament and
Council. A zero energy building is a building
with very high energy efficiency, the majority
of the required energy to which is supplied (or
extracted) from the renewable energy sources.
Article 9 of the Directive provides an obligation for all EU countries to bring all newly constructed buildings to zero energy level by 2020.
Also, in 2009 the European Parliament adopted
a Directive on the promotion of energy from
renewable sources. Thus support from the EU
exists; we just need political will!

  vienos daugiabučio namo laiptinės
15-kos (700 m2 bendrojo ploto) butų
atvejui 138,08 Lt/m2, (bendros renovacijos išlaidos padidėja 0,3482).
Žemiau pateikiame, kaip apskaičiuojami naujai statomo individualaus namo
kaštai, jį pertvarkant į išmanųjį aktyvų namą.
Aktyvus išmanusis 4 asmenų šeimos
120 m2 ploto namas gali būti statomas
įrengiant:
  Vakuuminių 2* 2,62 m2 saulės kolektorių, kurios įrengimas apytiksliai
kainuotų 67 Lt/m2;
  Saulės baterijų 5*1,82 m2 aktyvaus
ploto 5 modulius iki 33.00 V 7.27 A
240 W su 1,25 kW invertoriais ir žaliosios energijos skaitikliu, kurių įrengimas kainuotų apie 136 Lt/m2 ;
  Vėjo jėgainę 600 12V/24V 40A 600W
su 500 W invertoriais ir žaliosios energijos skaitikliu, kurios įrengimas kainuotų 27,23 Lt/m2;
  Ventiliuojamo bei aplinkos oro šilumos siurblį 0,5/2,2 kW, kurio įrengimas kainuotų apie 56,63 Lt/m2 ;
  Namo valdomo kolektorinio šildymo
įrangą, kurios įrengimas kainuotų
apie 12 Lt/m2 ;
  Namo sunaudojamos šiluminės ir
elektros energijos nuotolinio monitoringo, adaptyvaus automatinio valdymo ir gyventojų socialinio
e.konsultavimo sistemos įrangą, kainuojančią po 41,32 Lt/m2;
  Giluminį siurblį 0,37kW, našumas
70 l/min., spaudimas 33,3 m, su įrengimu ir valdymu kainuojantį apie
9,34 Lt/m2;
  Dujų katilą 11,5 kW, pakabinamą,
dūmų šalinimas-turbo, įprasto tipo,
be boilerio, su įrengimu ir valdymu
kainuojantį apie 21,8 Lt/m2;
  Kombinuotą pakabinamą vertikalų
vandens šildytuvą 75 L, 53,55 kg, šilumokaičio galingumas 7 kW, elektrinio elemento galingumas 2 kW,
su įrengimu ir valdymu kainuojantį
apie 11 Lt/m2;
  Kieto kuro katilą, plieninį, 84 kg, kūrenamą malkomis, pjuvenų ir durpių
briketais, galia 20 kW, dūmų šalinimas
– į kaminą, su įrengimu ir valdymu
kainuojantį 10,5 Lt/m2;
  Nuotėkų valymo įrenginį, gyventojų skaičius – 4, D-135 cm, H-180 cm,
angos diametras – 110 mm, su įren-

gimu ir valdymu kainuojantį apie
50 Lt/m2.
  Filtruojamo lietaus vandens automatizuoto kaupimo 2 m3 apšiltintą
rezervuarą, su įrengimu kainuojantį
apie 11 Lt/m2.
Bendri 4 asmenų šeimai naujai statomo
120 m2 ploto individualaus aktyvaus ir
išmanaus namo kaštai energetikai yra
apie 54 380 Lt.

Palyginamieji saulės
radiacijos šildymo
pritaikymo būsto renovacijos
programai skaičiavimai
2 pav. pateikta SunMax korporacijos
histograma apytiksliai parodo saulės
energijos pasiskirstymą Vidurio Amerikoje, esant vidutiniam saulės radiacijos aktyvumui saulėtą dieną lygiam
850 W/m2, o debesuotą dieną – apie
400 W/m2 per 12 mėn.
Pagal SVEO firmos, gaminančios ir komplektuojančios SVEO Solar plokščiuosius
vakuuminius kolektorius, pateikiamus
duomenis (http://www.e-santechnika.
lt/preke/saules_kolektoriai/rec_12872)
Lietuvoje vidutinis metinis spindulinės
energijos kiekis, krentantis į horizontalų paviršių, yra apie 1000 kWh/m². Kaip
jau buvo minėta - per metus saulė šviečia pajūryje 1840-1900 val., o Lietuvos
rytiniame pakraštyje 1700 valandų. Per
parą į horizontalų 1 m² paviršių tokios
energijos kiekis birželio mėnesį siekia 5,8
kWh (įvertinamas 100 proc.), o sausį 0,55 kWh (įvertinamas 9,48 proc.). Birželio
mėnesį tai duotų 5,8*30=174 kWh/m2, o
sausio mėnesį – 0,55*31=17,05 kWh/m2.
Palyginus su 2 pav. duomenimis, sausio
mėn. Lietuvoje yra 9,48/16=0,59 karto
mažesnė saulės radiacija nei Vidurio
Amerikoje. Taikydami 0,59 karto radiacijos lygio sumažėjimą sausio, vasario,
lapkričio ir gruodžio mėn., pagal 2 pav.
turėtume 1113,3 kWh/m2 energijos per
12 mėn. pasiskirstymą Lietuvoje.
Vienam butui (2 – 3 asmenų šeimai)
skirta radiacinė saulės kolektorių posistemės įranga vandens ir radiatorių
pašildymui siūloma pasirinkti:
  2,62 m 2 saulės kolektorių komplektą;
  vandens šildytuvą (Ø579 mm,
H1625 mm, T220 l, svoris 89 kg);
  papildomai užsakomą elektrinis šildymo elementą 2,0 kW G 1¼”;
  šilumos skaitiklį.
Išvardintų įrenginių pagrindu sumontuo-

Saulės energijos pasiskirstymas proc. (Solar contribution %)
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2 pav. SunMax korporacijos išmatuotas
vakuuminių saulės kolektorių
sistemos energijos pasiskirstymas
Vidurio Amerikoje per metus.
Annual distribution of solar energy from the
vacuum sunray collector system in the Middle
America as measured by the SunMax corp.

tos tokio komplekto radiacinės šiluminės
energijos kaupimo jėgainės įrengimų
kaina galėtų būti apie 5 682 Lt. Remiantis 2 pav. histograma, galima teigti, kad
naudojant vakuuminius saulės kolektorius gruodžio ir sausio mėnesiais galima
gauti iki 15 proc., o lapkričio mėn. – iki
25 proc. saulės radiacinės energijos, palyginus su birželio mėnesio saulės energijos atiduodamu kiekiu. Vidutiniškai
Lietuvos sąlygoms turėtų būti diegiami
2,62 m2 ploto 0,7 naudingumo saulės
kolektoriai, kurių galia lygi 103,1 kWh.
Toks kolektorius lapkričio, gruodžio ir
sausio mėnesiais galėtų tiekti vidutiniškai po 34,36 kWh/mėn. vandens pašildymui, o vasario – spalio mėnesiais vidutiniškai galėtų tiekti 216 kWh/mėn.
vandens pašildymui ir temperatūros
palaikymui 2-3 asmenų šeimai.
Tokią pačią komplektaciją galima pritaikyti
iš dalies renovuoto 50 butų namo vieno
60-75 m2 buto šildymui. Pagal Klaipėdos
Energija sąskaitas 2 lentelėje yra pateikta
įmokų (Lt) už 2009 m. sausio – gruodžio
mėn. 74,24/59,32 m2 plotų butams dalinai renovuoto 50 butų namui ir 42,74 m2
ploto buto nerenovuoto 18 butų name
suvestinė. Iš 2 lentelės, kur VP yra vandens pašildymas, o TP - temperatūros
palaikymas, stulpelių matosi, kad vidutinė įmoka už 2009 m. 74,24/59,32 m2
butui, gyvenant dviems asmenims, buvo
atitinkamai 53,96 ir 40,62 Lt per mėnesį. Įvertinus šilumos kainas už šią sumą
galima gauti 153,28 kWh per mėnesį.
Kolektorius, pagaminantis vidutiniškai
216 kWh/mėn. vasario – spalio mėnesiais, šią energiją gali visiškai padengti ir
net su pertekliumi, kurį galėtume tiekti
vonios vandeniui šildyti ir butui vasa-
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74,24/59,32 m2 ploto buto dalinai renovuoto 50 butų namui
Mėn.
1
2
3
4

PŠ

VP

TP

El/mėn./m

206,47/
164,98
190,96/
152,59
171,29/
138,46
86,0/68,
72

48,64/
24,32
44,72/
29,81
59,63/
29,81
47,72/
29,81
41,83/
13,94
24,8/
12,45
19,47/
12,4
15,71/
7,85
18,92/
9,46
27,25/
18,17
18,79/
9,4
19,47/
19,47
32/
18,1/
3,2/
1,8
0,431/
0,302/
0,043/
0,03
25,28/
18,77/
1,95/
1,36

21,6/
21,6
26,48/
26,81
26,48/
26,48
26,48/
26,48
23,72/
22,18
26,48/
26,48
19,09/
26,48
19,1/
19,14
19,87/
19,87
17,81/
17,81
18,42/
18,42
19,09/
19,09
21,96/
22,52/
2,2/
2,2
0,296/
0,375/
0,03/
0,037
17,36/
21,99/
1,95/
1,7

41,19/
48,47
41,19/
32,56
41,19/
41,44
41,19/
28,12
41,19/
37,0
41,19/
44,03
41,19/
33,95
41,19/
27,30
41,19/
36,40
41,19/
53,90
41,19/
28,70
41,19/
39,90
41,19/
37,6/
-0,49/
5,72
0,555/
0,63/
-0,01/
0,01

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10
11
12
Vid. /
po ren.
Per mėn.
Lt/m2/
mėn.

kWh/m2/
metus

28,76/
22,99
81,04/
65,35
149,07/
102,20
76,3/
63,1/
48,92/
40,97
1,03/
1,052/
0,659/
0,683
65,13/
63,12/
29,84/
30,93

22,656/
20,99

42,74 m2 ploto buto nerenovuoto 18 butų namui

Suminės

PŠ

VP

TP

El

Suminės

317,9

309,11

21,7

2,16

37,94

370,91

303,35

253,23

66,53

2,65

37,94

360,35

298,59

305,51

39,92

2,65

37,94

386,02

201,14

131,41

63,76

2,65

37,94

235,76

106,74

0

45,18

2,65

37,94

85,77

92,47

0

50,86

2,65

37,94

91,45

79,75

0

35,63

2,25

37,94

76,22

76,04

0

8,17

2,25

37,94

48,36

79,98

0

10,72

2,25

37,94

50,91

115,01

80,28

30,2

1,20

37,94

149,62

159,37

195,18

20,42

1,84

37,94

255,39

228,82

251,98

31,74

1,90

37,94

293,56

127,23/
21,57

35,41/
3,54

2,26/
2,26

37,94/
0,62

195,86/
27,99

2,977/
0,505

0,828/
0,083

0,053/
0,053

0,875/
0,015

4,432/
0,655

137,84/
22,85

38,24/
3,75

2,44/
2,44

28,79/
0,37

207,31/
29,66

171,45/
137,7/
54,84/
51,5
2,31/
2,29/
0,74/
0,86
130,47/
124,87/
33,5/
38,9

2 lentelė. Įmokos (Lt)„Klaipėdos Energijai“ už 2009 m. sausio – gruodžio mėn.
Table 2. Payments (LTL) to Klaipedos Energija for January to December 2009
rio, kovo ir balandžio mėnesiais šildyti.
Papildomas buto pašildymas, turint alternatyvią energiją saulėtu paros metu,
vienam daugiabučio namo butui būtų
galimas bent tris (vasario, kovo ir balandžio) mėnesius, panaudojant perteklinę
energiją. Remiantis 2 lentelės, kurioje PŠ
yra patalpų šildymas, stulpelio vidutinę
vertę lygią 76,3/63,1, galėtume sutaupyti per tris mėnesius, neintensyvaus karšto vandens naudojimo laikotarpiais per
parą automatiškai papildant pertekline
šilumos energija centralizuoto šildymo
sistemą, arba perskaičiavus vidutiniškai
metams už 4,12 Lt per mėnesį. Toks kolektorius galėtų tiekti lapkričio, gruodžio ir
sausio mėnesiais vidutiniškai 34,36 kWh
vandens pašildymui už 9,11 Lt/mėn., o
perskaičiavus vidutiniškai metams - už
2,28 Lt/mėn.

Palyginamieji alternatyviosios
energetikos pritaikymo
skaičiavimai išmanaus aktyviojo
namo sukūrimo programai

mėnesiais ir 432 kWh/mėn. arba
3,2 kWh/m2/mėn. vasario – spalio
mėnesiais, gali padengti 2009 m.
kainomis po 0,265 Lt/kWh per mėnesį šilumos sąnaudas;

Nors alternatyvios energetikos priemonių įdiegimas padidina renovacijos
kaštus (apie 0,3 karto), ji vis tiek duoda
naudą. Pateiktose 1 ir 2 lentelėse parodyta, kokią naudą gali duoti įdiegtoji
alternatyviosios energetikos sistema
50 butų iš dalies renovuotam namui,
skaičiuojant 2008/2009 metų šildymo
sezono kainomis Klaipėdai:

  saulės kolektorių posistemė gali padengti 0,9 išlaidų už vandens pašildymą ir rankšluosčių džiovintuvo šildymą vidutiniškai 9 mėn. vienam šio
namo 74,24 m2 ploto butui gaunant
36,42 Lt/mėn. ekonomiją, 60 m2 butui – 29,43 Lt/mėn. ir 42,74 m2 butui
-20,97 Lt/mėn. ekonomiją;

  saulės kolektorių posistemė dviems
ar trims iki 135 m2 ploto butams,
kuriuose gyvena 5-6 žmonės, tiekia 68,72 kWh/mėn. , arba 0,51
kWh/m 2/mėn. lapkričio – sausio

  įdiegus kolektorinę buto šildymo ir
buto vandens bei cirkuliacijos pašildymo automatinio valdymo sistemą,
būtų galima gauti dalinai renovuoto
50 butų namo 74,24 m2 ploto butui su 5 radiatoriais ir rankšluosčių
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džiovintuvu iki 0,2 karto papildomą
ekonomiją 6 mėn. šildymo sezonui,
duodančią, 13,03 Lt/mėn. (60 m2 butui - 10,53 Lt/mėn., 42,74 m2 butui
- 7,50 Lt/mėn. ekonomiją). Vidutinė saulės kolektorių pagrindu sukurtojo šilumos mazgo nauda yra
0,9489 Lt/mėn./1m2;
  įvedant saulės elektrines, įvertiname tai, kad 10-ties 24,2 kWh/mėn.
vidutinės galios saulės baterijų elektrą pavyko po 1,63 Lt/kWh parduoti
elektros tinklams per 9 metų mėnesius ir gauti 295,85 Lt;
  išnaudojant 3 mėnesių vidutinę
18,6 kWh/mėn. kiekvienos saulės baterijos elektros energiją, pavyko sumažinti centralizuoto kiekvieno buto
šildymo sąnaudas 11,39 Lt/mėn.;
  prognozuojama, kad automatinė
energijos paskirstymo ir reguliavimo sistema galėtų vidutiniškai sumažinti 74,24 m2 butui iki 0,25 karto
elektros energijos apšvietimui ir buitinių prietaisų maitinimui sąnaudas,
sutaupydama 10,3 Lt/mėn.;
  įdiegus oro šilumos siurblį, kuriam
teiktume nemokamą alternatyvią
2*0,5 kW energiją iki 8 val. per parą
ir jis pagamintų 2*264 kWh/mėn.,
galima būtų sutaupyti šilumos energijos kiekvienam iš 10 butų bendro
700 m2 ploto grupės butui apytiksliai už 67 Lt/mėn.;
Bendra alternatyviosios energetikos
įdiegimo nauda 74,24 m2 butui yra
105,41 Lt/mėn. (atitinkamai 85,19 Lt/mėn.
- 60 m2 butui ir 60,68 Lt/mėn. - 42,74 m2
butui).
Alternatyvios energetikos įdiegimas,
apytiksliai kainuojantis:
  vienos daugiabučio namo laiptinės
10-ties (700 m2 bendrojo ploto) butų
atvejui – 122,11 Lt/m2, 74,24 m2 butui leistų sutaupyti 105,41 Lt/mėn.
ir galėtų atsipirkti per 7 metus. Jei
aktyvios renovacijos atsipirkimui
būtų mokamos įmokos 20 metų,
tai 74,24 m2 ploto butui kas mėnesį reikėtų mokėti apytiksliai po
38,91 Lt/mėn.
  vienos daugiabučio namo laiptinės
15-kos (700 m2 bendrojo ploto) butų
atvejui – 138,08 Lt/m2, 46,7 m2 butui leistų sutaupyti 66,31 Lt/mėn. ir
galėtų atsipirkti per 8 metus. Jei aktyvios renovacijos atsipirkimui būtų
mokamos įmokos 20 metų, tai kas
mėnesį 46,7 m2 butui reikėtų apytiksliai mokėti po 27,67 Lt/mėn.;

I š dalies renovuoto 50 butų namo

74,24 m2 ploto butas per 2009 m. sunaudojo energijos 130,47 kWh/m 2
per metus mokant 171,45 Lt per mėnesį ir sunaudojo šiluminės energijos
107,77 m2/metus (atitinkamai 59,32
m2 ploto butas sunaudojo energijos
124,87 kWh/m2 per metus mokant 137,7
Lt/mėn. ir sunaudojo šiluminės energijos 103,88 kWh/m2/metus). Mokant už
alternatyvią renovaciją palūkanas per 20
metų, po renovacijos dalinai renovuoto
50 butų namo 60-75 m2 ploto butui reikėtų mokėti po 83 – 94 Lt/mėn.
Aktyviosios renovacijos kaštai nerenovuotam 18 butų, 840 m2 namui būtų:
1) Pasyviai renovacijai - 396,52*840*0,85 =
283,115 tūkst. Lt arba 337,042 Lt/m2;
2) Alternatyvios energetikos įvedimui 150,97 *840*0,85 = 107,793 tūkst. Lt
arba 128,33 Lt/m2;
3) Papildomų išlaidų suma - 42,935*0,5
= 21,467 tūkst. Lt arba 25,56 Lt/m2;
4) Bendrieji kaštai - 337,042+128,33
+25,56 = 490,932 Lt/m2 ;
5) Mokėtini bankui įnašai per 20 metų
kas mėnesį - 490,932 *1,03/(20*12)
=2,107 Lt/m2 ;
6) Mokant už pasyvią ir alternatyvią
renovaciją palūkanas per 20 metų,
po renovacijos 42,74 m2 butui už
vandens pašildymą, temperatūros palaikymą, buto šildymą ir sunaudotą elektros energiją 2009 m.
kainomis vidutiniškai per metus
kas mėnesį reikėtų mokėti 27,99 +
2,107*42,74=118,04 Lt/mėn.;
7) Butas per 2009 m. sunaudojo energijos 207,31 kWh/m2/metus, už vandens
pašildymą, temperatūros palaikymą,
buto šildymą ir sunaudotą elektros
energiją 2009 metų kainomis mokant
kas mėnesį 195,86 Lt/mėn.

Išmanaus aktyviojo namo
koncepcijos esmė
Išmaniojo aktyviojo namo koncepciją turėtų remti vyriausybė. Išplėstinis
šios koncepcijos taikymas leistų sukurti pakankamai didelį darbo vietų skaičių (pvz., atsinaujinančios energetikos
elementų montavimas, jų priežiūra, gal
net jų vietinė gamyba), taupytų energiją,
mažintų CO2 emisiją, skatintų sveiką ir
racionalų gyvenimo būdą. Svarbu ir tai,
kad Išmaniojo aktyviojo namo koncepcija gali būti kuriama ir vystoma pagal
Valstybės Daugiabučių namų modernizavimo programą.
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Pritaikant išmanaus aktyviojo namo koncepciją 50 butų iš dalies renovuotam namui, galima tikėtis tokios naudos:

Interaction of E-Health Care System for People with
Movement Disabilities. // Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2010. – No. 7(103).
– P. 77–82.

  Saulės kolektorių posistemė visam
namui gali padengti 0,9 išlaidų už
vandens pašildymą ir rankšluosčių
džiovintuvo šildymą vidutiniškai
9 mėnesius per metus;

2. Villon O., Lisett Ch. A User-Modeling Approach to Build
User’s Psycho-Physiological Maps of Emotions using BioSensors // Proc. of IEEE Roman, 2006. - P. 269-276.

  Įdiegta kolektorinė buto šildymo ir
buto vandens bei cirkuliacijos pašildymo automatinio valdymo sistema
duoda papildomą ekonomiją 6 mėnesių šildymo sezonui;
  Namui sumontavus iki 10 kW į elektros tinklus energiją tiekiančią saulės
elektrinę, kainuojančią 35 Lt/m2, jei
kasdien po 4 val. vidutinės galios saulės baterijų elektrą pavyktų parduoti
elektros tinklams per 9 metų mėnesius po 1,63 Lt/kWh, ji duotų 0,423 Lt
per mėnesį 1 m2 ekonomiją;
  Prognozuojama, kad automatinė
energijos paskirstymo ir reguliavimo
sistema galėtų vidutiniškai sumažinti
butui iki 0,25 karto elektros energijos apšvietimui ir buitinių prietaisų
maitinimui sąnaudas;

3. A.A.Bielskis, D.Dzemydienė, V.Denisov, A.Andziulis,
D.Drungilas, 2009. An approach of multi-agent control
of bio robots using intelligent recognition diagnosis
of persons with moving disabilities, Technological and
Economic Development of Economy 15(3): 377-394 (ISI
Web of science and Master Journal List).
4. A. Andziulis, A. A. Bielskis, J. Bielskienė, P. Bielskis, V. Denisovas, E. Guseinovienė, O. Ramašauskas. An Approach
of Creating of an Intelligent Mobile Tutoring Eco-Social
Laboratory for Assisted Recreation // Electronics and
Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2009. –
No. 3(91). – P. 61-66(ISI Web of Knowledge – http://scientific.thomson.com )
5. A.A.Bielskis, V.Denisovas, D.Drungilas, G.Gricius,
O.Ramašauskas, 2008. Modeliing of Intelligent MultiAgent based E-health Care System for People with
Movement Disabilities, Elektronika ir elektrotechnika.
Kaunas: Technologija, ISSN 1392-1215, 2008,Nr.6 (86),
pp. 37-42 (ISI Web of Knowledge – http://scientific.
thomson.com)
6. A.A.Bielskis, V.Denisovas, O.Ramašauskas, 2006. Ambient Intelligence of E-Possibilities Perception for Sustainable Development. Selected Papers of the 4th
Int. Conf. „Citizens and Governance for Sustainable Development“, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania.
– Vilnius: VGTU Press „Technika“, 2006, 266–270 p., (ISI
Proceedings: INSPEC).

  Įdiegus oro šilumos siurblius, būtų
galima sutaupyti šilumos energijos
kiekvienam butui 0,0951 Lt per mėnesį 1 m2 ;

7. A.A. Bielskis, O. Ramašauskas, 2007. Detection of Signal
Data Alternations by Forward Chaining XPS, Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, ISSN 13921215, 2007,Nr.2 (74), pp. 45-47. (ISI Web of Knowledge
– http://scientific.thomson.com)

  Bendra alternatyviosios energetikos
įdiegimo nauda 50 butų iš dalies renovuotam namui yra 1,41985 Lt per
mėnesį 1 m2.

8. A. A. Bielskis, V. Denisov, G. Kučinskas, O. Ramašauskas,
N. Romas. (2007) Modeling of Human Physiological Parameters in an E-Laboratory by SOM Neural Networks,
Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, ISSN
1392-1215, 2007,Nr.3 (75), pp. 77-82 (ISI Web of Knowledge – http://scientific.thomson.com )

Iš dalies renovuoto 50 butų namo
60 – 75 m2 ploto butas per 2009 m.
sunaudojo energijos 125-131 kWh/m2
per metus, mokant 138-172 Lt/mėn.
ir sunaudojo šiluminės energijos
104-108 kWh/m2/metus. Mokant už
sunaudotą šiluminę bei elektros energiją, taip pat ir už banko paskolą atliktą alternatyvią renovaciją palūkanas per 20 metų, šiam butui po renovacijos reikėtų mokėti apytiksliai
83 – 94 Lt/mėn.
Nerenovuoto 18 butų namo 42,74 m2
ploto butas per 2009 m. sunaudojo
energijos 207,31 kWh/m2 per metus,
mokant kas mėnesį 195,86 Lt/mėn.
Mokant už sunaudotą šiluminę bei
elektros energiją ir už banko paskolą
atliktą pasyvią ir alternatyvią renovaciją palūkanas per 20 metų, po renovacijos 42,74 m2 butui kas mėnesį reikėtų
mokėti 118 Lt/mėn.
Šaltiniai / Sources
1. A.A.Bielskis, V.Denisovas, D.Drungilas, G.Gricius,
D.Dzemydienė. Multi-Agent-Based Human Computer

9. A. A.Bielskis, V.Denisovas, O.Ramašauskas, 2008. Creating of Intelligent E-Health Care Environment for Socially Isolated and Aging People, Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, ISSN 1392-1215, 2008,Nr.3
(83), pp. 19-24 (ISI Web of Knowledge – http://scientific.thomson.com )
10. E.Bružaitė, G.Gricius, A.Lenkauskaitė, R.Narvidas,
A.A.Bielskis. Laboratorinis maketas adaptyvioms
ekologinėms ir socialinėms apšviestumo ir vėdinimo
paslaugoms teikti. Virtualūs instrumentai biomedicinoje
2010: Tarptautinės – praktinės konferencijos pranešimų
medžiaga, Klaipėda ,2010, 187-196 p.
11. D.Drungilas, A.A.Bielskis, V.Denisov, D.Dzemydienė.
Data Mining Approaches for Intelligent E-Social Care
Decision Support System. – In: Rutkowski L., Scherer R.,
Tadeusiewicz R., Zadeh L. A., Zurada J. M. (eds.) Artificial
Intelligence and Soft Computing, Part I, LNAI, Vol. 6113,
Springer, Berlin Heidelberg 2010, pp. 605-612.

Komentaras
Povilas Venciūnas
Žaliųjų pastatų idėja gimė šio amžiaus
pradžioje, o prieš 5 metus prasidėjo realus
šios idėjos vystymas ir realizavimas. Kai
kurios Vakarų Europos valstybės, tokios
kaip Vokietija, Austrija, Šveicarija, Belgija

bei Olandija jau vykdo nuoseklią statybų
sektoriaus taip vadinamą žaliąją politiką.
Pagrindiniai žaliųjų statinių požymiai yra
efektyvus atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, minimali aplinkos tarša, mažai energijos naudojanti statinio
konstrukcija, ekologinių, žmogui ir gamtai nekenksmingų statybinių medžiagų
naudojimas. Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad prie gerų idėjų visada prisiplaka
ir iš pirmos pažiūros reikalingi papildomų
sąlygų kūrėjai, tai - žaliųjų pastatų standartų kūrėjai ir tikrintojai, kurie „apipina“ žaliojo pastato kūrėjus papildomais
reikalavimais ir žinoma papildomomis
išlaidomis. Manau, kad Lietuvoje pirmiausia reikėtų pradėti bent po truputį
diegti žaliojo namo idėjas, o verslininkai
sertifikuotojai - lai palaukia.
Straipsnyje pateiktos idėjos ir realūs skaičiavimai rodo, kad įmanoma, palyginus
su nedidelėmis investicijomis, daugybę
mūsų namų priartinti prie žaliųjų pastatų.
Ypač palaikytina idėja taikyti tas pačias
investicines nuolaidas ir atsinaujinačios
energijos įrenginiams, kurie kartu su bendru namų renovavimu būtų įtraukiami į
projektus. Privalomas, paremtas įstatyminiais aktais, atsinaujinančios energetikos diegimas renovuojant namus, duotų
apčiuopiamus energijos taupymo rezultatus, o gyventojams namų renovacija
taptų žymiai patrauklesnė.
Manyčiau, kad 15 proc. parama, dabar
taikoma tik renovuojant (apšiltinant)
daugiabučius, galėtų būti taikoma ir
visiems gyventojams, norintiems savo
būstuose diegti atsinaujinančios energijos įrenginius. Gal tai išjudintų taip
vangiai įsisavinamą pastatų renovavimo
programą. Nes realią vertę turi energijos
taupymas, o su alternatyviąja energetika tai ir galime pasiekti.
Europos parlamentas ir Europos taryba
šių metų gegužės mėnesį priėmė direktyvą dėl pastatų energetinio naudingumo.
Nulinės energijos pastatas – tai pastatas, kurio energetinis naudingumas yra
labai aukštas ir jame didžioji reikiamos
energijos turi būti tiekiama (ar gaunama) iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
Minėtos direktyvos 9 straipsnyje nustatyta prievolė visoms ES šalims – siekti,
kad visi naujai statomi pastatai iki 2020
m. būtų nulinės energijos lygmens. Taip
pat EP dar 2009 m. priėmė direktyvą dėl
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. Taigi palaikymas net iš ES
yra - reikia tik politinės valios!
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Apsaugos nuo
atmosferinių viršįtampių
įžemintuvai
II dalis
Anatolijus DRABATIUKAS, KTK lektorius
Nerijus BAGDANAVIČIUS, KTK docentas
Šarūnas KILIUS, KTK docentas
Pradžioje įžemintuvai buvo naudojami tik apsaugai nuo žaibo. Vario plokštės arba metaliniai rezervuarai, įkasti
į žemę, buvo sujungiami su smailiais
metaliniais stiebais, įrengtais ant šventyklų kupolų. Tačiau iki Bendžamino
Franklino niekas nebandė rasti mokslinio pagrindimo, kodėl pastatai su metaliniais stogais nenukenčia nuo žaibo,
o visi kiti namai, ypač bažnyčių smailės
ir varpinės, būdavo nuolat apgriaunamos. Tik 1773 m. Bendžaminas Franklinas
nurodė, kad pastatai su švino arba kito
metalo stogais ir metaliniais lietvamzdžiais, siekiančiais žemę, nebijo žaibo.

Jei žaibas trenkia į tokį pastatą, tuomet
jis, nesugadindamas sienų, metalinėmis
dalimis „nueina“ į žemę. Tam, kad žaibas
„nueitų“ į žemę, Franklinas manė, jog
užtenka ploną metalinį strypą įleisti į
drėgną žemę apie tris – keturias pėdas
(1 ft (pėda) = 30,48 cm).
Tolimesnėje žaibolaidžių vystymosi istorijoje yra nemažai kuriozinių atsitikimų,
daugiausia susijusių su neišmintingų ir
stropių Bendžamino Franklino šalininkų
uolumu. Daktaras J. Reimarus iš Hamburgo su giliu įsitikinimu įrodinėjo, kad
gerai įžemintas žaibolaidis gali sukelti
sprogimą. Ši nuomonė buvo plačiai pripažinta Vokietijoje ir iki XIX amžiaus pabaigos šioje šalyje buvo galima rasti sąmoningai blogai įžemintų žaibolaidžių.

1830 m. Dž. Mari pasiūlė žaibolaidžio įžeminimui naudoti akmeninį rezervuarą,
pripildytą vandens. Dėl tokio įžeminimo
smarkiai nukentėjo švyturys Dekanėje, Prancūzijoje, kai į jį 1867 m. pataikė
žaibas. Daug ginčų kėlė klausimas, kokį
metalą reikėtų naudoti žaibosaugos sistemos laidininkams. Anglų tyrinėtojai
siūlė vietoje geležinių laidininkų naudoti varinius. Šio mokslinio ginčo metu
Maiklas Faradėjus pasisakė prieš pastarąją naujovę ir patarė jos atsisakyti dėl
brangumo ir mažo patvarumo. 1838 m.
vokiečių mokslininkas K. A. Shteigel pradėjo naudoti darbinį įžeminimą baterijų
poliams, tokiu būdu išvengdamas būtinybės tiesti antrą laidą.
Elektrosauga, kaip problema, iškilo pa-
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Groundings for
Protection of
Atmospheric
Surge
Anatolijus DRABATIUKAS, KTK lecturer
Nerijus BAGDONAVIČIUS, KTK docent
Šarūnas KILIUS, KTK docent
(Summary)
Considering the importance and multifunctionality of grounding devices, it is necessary to
prepare a specific technical regulation “Grounding devices“, which would reflect the require-

ments of old and proven normative documents
as well as new ideas and solutions tested in
practice during the past 20 years.
Currently, the Rules on electrical installations
provide practically no requirements for the operation and electromagnetic compatibility of
the grounding devices. It is also necessary to
review the requirements for grounding devices
used for lightning arresters. The grounding is
one of the most expensive elements of lightning protection; therefore, it is necessary to
minimize the use of metal, while still ensuring
the lightning current off-take into the ground
and equipotential of the ground wires and
restrictions of the potentials near the walls of
the buildings. When preparing the technical
regulation it is essential to assess all possible
uses of the grounding devices and establish
well reasoned normative parameters to meet
the most stringent requirements. It could be
considered to increase the resistance of the

grounding devices up to 30 Ω in simple constructions with no electronic equipment, and
which are used, for e.g., to store two tractors,
as it had been done in the past.
When selecting a method of grounding, the
designers have to rely on their own experience
and intuition, while the selection should be
based on mathematic calculations. The grounding problems are currently being solved somewhere on the margins of understanding, intuition
and success. We have seen projects without
any drawings of grounding installations with
mere markings “resistance up to 10 Ω”. This is
only one example of bad practices.
The article presents examples and practical
advice on grounding installation.
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1 lentelė. Įžemintuvų varžų Ri ir R~ tarpusavio ryšys
Interconnection between resistances of grounding devices Ri and R~
skutiniame XIX amžiaus ketvirtyje, kai
būtent tuo metu atsirado pirmieji bandymai įžeminimą naudoti kaip apsaugos priemonę. Apsauginis įžeminimas
atsirado 1898 m., pasiūlius Vokiečių
elektrotechnikų sąjungai. Akivaizdžia
būtinybe tapo buitinių prietaisų įžeminimas. 1926 m. bavarų elektros įrangos gamintojas Albertas Biutneris (Albert Büttner) užpatentavo 220 V, 50 Hz
įtampai skirtą elektros lizdų ir kištukų
sistemą „Schuko“ (CEE 7/4) su dviem
plokščiais kontaktais kištuko viršuje ir
apačioje apsauginiam įžeminimui. Net
ir šiuo metu trilaidė elektros maitinimo
sistema su „Schuko“ lizdais naudojama
daugiau nei 40 šalių.
Proveržiu įžeminimo įtaisų srityje tapo
giliųjų sudurtinių vertikalių elektrodų
sistemos naudojimas. Ši įžemintuvų įrengimo technologija ERICO (JAV) kompanijos pirmą kartą buvo pristatyta 1970 m.
Šiuo metu minėta sistema tapo tarptautine – ją naudoja praktiškai visi pagrindiniai įžeminimo sistemų gamintojai. Dar
1938 m. ERICO kompanijos specialistai
sukūrė egzoterminį suvirinimo būdą
GAGWELD, kuris vėliau pradėtas pla-

čiau naudoti įžeminimo bei potencialų
išlyginimo sistemų, katodinės apsaugos
elementų sujungimui ir t.t.
Šiame straipsnyje apžvelgsime kai kuriuos specifinius įžeminimo sistemų
klausimus.

Žaibosaugos įžemintuvų
varžų normavimas
Šiuo metu energetikos objektuose įrengtų
žaibolaidžių įžeminimo varžą reguliuoja
elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Taisyklėse pateiktos fiksuotos žaibolaidžių
įžeminimo varžų vertės. Ne energetikos
objektams iki 2009 m. žaibosauga turėjo būti įrengta vadovaujantis norminiu
dokumentu RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“, kuris buvo sutrumpinta
nuo 1988 m. liepos 1d. SSSR įsigaliojusi
darbinio dokumento “Инструкция по
устройству молниезащиты зданий и
сооружений, РД 34.21.122-87” lietuviškoji versija. Šiame dokumente įžemintuvo varža buvo ne ypač griežtai normuojamas apsaugos nuo tiesioginių smūgių
parametras. Dar prieš įsigaliojant RSN
139-92 reglamentui, ankstesniuose žai-
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bosaugos dokumentuose galiojo nuostata, kad I ir II žaibosaugos kategorijos
pastatams įžemintuvo išlydžio varža turi
būti Ri < 10 Ω, III kategorijos pastatams
Ri < 20 Ω ir lauko įrenginiams Ri < 50 Ω.
Kai grunto savitoji varža ρgr.> 500 Ω·m,
buvo leidžiama išlydžio varžą padidinti
iki 40 Ω su sąlyga, kad įžemintuvas bus
nutolęs nuo I žaibosaugos kategorijos
objektų tam tikru normuojamu atstumu, kad būtų išvengta pramušimų oru
ir žeme tarp saugomo objekto ir atskirai
stovinčio žaibolaidžio. Kadangi prietaisais buvo galima išmatuoti tik įžemintuvo varžą kintamajai srovei, buvo taikoma lentelė, kuri padėdavo nustatyti
įžemintuvo varžą impulsinei srovei priklausomai nuo grunto savitosios varžos (1 pav.).
Vis dėlto, tokios praktikos laikui bėgant
buvo atsisakyta, nes įžemintuvo išlydžio
varža priklauso ne tik nuo grunto charakteristikų ir konstrukcijos, bet ir nuo
žaibo impulsinės srovės parametrų (amplitudės, fronto srovės statumo ir pan.).
Didėjant žaibo srovei nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų amperų, Ri vertė gali
sumažėti nuo 2 iki 5 kartų. Todėl buvo
pereita nuo Ri varžos normavimo iki
įžemintuvų, kurie užtikrina reikiamas Ri
varžas plačiose žaibo impulsinės srovės
ribose, konstrukcijų. 2-oje lentelėje yra
pateiktos siūlomų RSN 139-92 įžemintuvų konstrukcijos, tenkinančios Ri varžas,
žaibo srovei kintant nuo 5 iki 100 kA.
Atlikus 2-oje lentelėje pateiktų įžemintuvų varžų skaičiavimus nustatyta, kad
grunto savitajai varžai esant virš 200 Ω·m,
įžemintuvo varža jau viršija 10 Ω, o dar
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Eskizas

Matmenys, m
t

Įžemiklis

l

Dviejų plieno strypų:
juostos matmenys 40x4 mm;
strypų skersmuo d=10-20 mm

t ≥ 0,5
l = 3-5
c = 3-5

t

c

l

Trijų plieno strypų:
juostos matmenys 40x4 mm;
strypų skersmuo d=10-20 mm

c

t ≥ 0,5
l = 3-5
c = 3-5

2 lentelė. Dirbtinųjų įžemintuvų konstrukcijos | Artificial grounding devices construction
blogesnio laidumo gruntuose ji siekia
šimtus omų. Silpniausias žaibas, pvz.,
3 kA stiprio srovės, tokiame įžemintuve
gali pakelti potencialą iki 1000 kV.
Pagal dabar galiojančio STR 2.01.06:2009
„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus,
įžemintuvo varža turi būti ne didesnė
kaip 10 Ω ir dėl geresnio žaibo išlydžio
srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai, o visų
įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi
būti sujungti tarpusavyje. Jeigu grunto
savitoji varža yra didelė, pasiekti įžemintuvo 10 Ω varžą yra sudėtinga. Elektros
įrenginių įrengimo taisyklės nurodo,
kad jeigu kiti būdai nenaudojami, arba
neduoda reikiamo efekto (giluminiai
įžemintuvai, jeigu giliau savitoji grunto
varža mažesnė; horizontalieji įžemintuvai, užpylus tranšėjas drėgnu moliu, jį

suspaudus ir užpylus skalda), savitajai
grunto varžai sumažinti gruntas turi būti
atitinkamai apdorojamas. Gruntui apdoroti nepatartina naudoti natrio sulfatą,
nes dėl korozijos procesų toks įžemintuvas tarnaus tik 2 – 4 metus.
Antra vertus, Elektros įrenginių įrengimo
bendrosios taisyklės (toliau - EĮĮBT) greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos
paskirties įrenginiams, išskyrus specialiosios paskirties įrenginius, reikalauja
įžeminimui naudoti bendrą įžeminimo
įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys
turi atitikti visus apsauginiam, darbiniam
ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus. Tai galioja
ir žaibosaugos įžeminimui. Dažniausiai
toks sprendimas panaikina problemą,
nes bendroji sujungtų įžemintuvų varža neviršija 10 Ω. Taip pat EĮĮBT nurodo,
kad įrenginiams įžeminti pirmiausia turi

1 pav. Įžemiklio mažiausio ilgio priklausomybė nuo grunto savitosios
varžos ir pasirinkto apsaugos lygio
Dependance of the shortest length of a grounding devices from the internal
resistance of the soil and the protection level selected

būti naudojami natūralieji įžemintuvai.
Natūraliaisiais įžemintuvais gali būti reikiamą sąlytį su žeme turinčios metalinės
ir gelžbetoninės statinių konstrukcijos.
Dėl betono higroskopiškumo pamatų
armatūra atsiranda laidžioje aplinkoje,
kurios laidis mažai skiriasi nuo grunto
laidžio. Todėl pamato armatūra veikia
kaip įžeminimo elektrodai.
Dažnai klausiama, ar STR 2.01.06:2009
reglamente nurodytą įžemintuvo varžą
mažo laidžio guntuose galima didinti priklausomai nuo grunto savitosios varžos,
kaip tai nurodoma EĮĮBT. Atidžiau panagrinėjus EĮĮBT, matyti, kad apsaugos nuo
viršįtampių įžeminimo įrenginio leistinos
varžos iki 1000 V įtampoje nepriklausomai nuo savitosios grunto varžos turi
būti ne didesnės kaip 30 Ω. Išimtį sudaro aukštosios įtampos oro linijų atramų įžeminimo varžos (EĮĮBT, 4 priedas,
6 lentelė). Šiuo atveju atramos įžeminimo varža priklausomai nuo grunto
savitosios varžos ρ, gali kisti nuo 10 Ω
iki ρgr ∙(6 ⋅ 10–3) Ω. Reikalas tas, kad oro
linijose žaibosauginiam įžemintuvui
keliami ne tokie griežti reikalavimai
kaip kitų energetikos ir ne energetikos
objektų įžemintuvams. Oro linijose turi
būti užtikrintos leistinos prisilietimo ir
žingsnio įtampos bei išvengta izoliacijos perdengimo, taip pat atgalinio perdengimo nuo atramos į fazinį laidą. Kiti
atvejai, kai galima padidinti įžemintuvo
varžą priklausomai nuo grunto savitosios varžos, galimi tik apsauginiame ir
darbiniame įžeminime.
Jautri elektroninė įranga tampa vis
svarbesnė kasdieniniam įstaigų, gamybos įmonių ir civilizuotos visuomenės
funkcionavimui. Žala dėl elektroninių
sistemų gedimų (pvz., praleisti terminai ar nesugebėjimas tinkamai aptarnauti klientų) visada būna didesnė, nei
įrangos remonto ar pakeitimo kaštai.
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2 pav. Sujungimas padengtas antikorozine mastika
Joint covered with an anti-corrosion paste
Šiuolaikinė apsaugos nuo žaibo poveikio koncepcija grindžiama prielaida,
kad žemosios įtampos neekranuotoms
grandinėms arba įrangai yra vienodai
pavojingi tiek tiesioginio žaibo smūgio
į objektą sukelti viršįtampiai, tiek ir indukuotieji viršįtampiai. Kita vertus, kai
kuri įranga niekuomet negali būti veikiama tiesioginio žaibo išlydžio, nes yra
pastato viduje. Tačiau ir ją veikia žaibo
srovės sukelti elektromagnetiniai laukai
arba elektromagnetiniai impulsai, atsirandantys žaibo srovei tekant pastato
metalinėmis konstrukcijomis ir komunikacijomis.
Pradėjus vertinti elektromagnetinio
suderinamumo klausimus tapo griežtesni reikalavimai objektų įžeminimo
sistemoms. Dėl šių priežasčių objekto
apsaugos nuo žaibo įžeminimo įrenginys privalo:

3 pav. Giliojo įžemintuvo montavimas kartu su nepertraukiamu laidininku
Installation of a deep-grounding device with a solid conductor

  užtikrinti visų sistemų (pvz., elektros,
informacinių ir telekomunikacinių
tinklų), veikiančių saugomame objekte, reikiamą funkcionavimą.
Ypatingai svarbius reikalavimus įžeminimui kelia telekomunikacijų ir informacijos perdavimo tinklai. STR 2.01.06:2009
nedaroma išimčių dėl žaibosaugos
įžemintuvų varžų verčių. Iki 2009 m.
veikiančios normos RSN 139-92 neleido užtikrinti objektuose visapusiškos
apsaugos nuo žaibo smūgių ir virš
įtampių.

LST EN 62305-3 standartas
apie įžemintuvus

LST EN 62305-3 (toliau - Standartas) yra
rekomenduojamos žaibo srovės sklidimui mažos varžos (jei galima mažesnės kaip 10 Ω). Norint žaibo impulsinę
srovę patikimai nukreipti į žemę Standarte yra normuojami minimalūs įžemiklių ilgiai priklausomai nuo grunto
savitosios varžos ir pasirinkto apsaugos
lygio (1 pav.).
Kaip matyti iš 1 pav., III ir IV apsaugos
lygiams įžemiklių mažiausias ilgis nepriklauso nuo grunto savitosios varžos.
Standarte įžemintuvai skirstomi į A ir
B tipus:
  A tipas, kuriam priskiriami horizontalieji ir vertikalieji įžemintuvai, prijungti prie kiekvieno įžeminimo laidininko (laidininko, jungiančio žaibo
ėmiklį su įžemintuvu).

  užtikrinti saugomame objekte esančių
žmonių, įrengimų ir instaliuotų tinklų
apsaugą nuo pavojingų įtampų ir srovių poveikio, visų pasyvių metalinių
konstrukcijų potencialą prilyginant
apibendrintam žemės potencialui
(apsauginis įžeminimas);

Netgi labai laidžių gruntų (ρ = 100 Ω·m)
savitoji varža yra apytiksliai 109 kartus
didesnė už įžeminimo elektrodų savitąją
varžą. Būtent dėl šios priežasties didesnė žaibo srovės dalis iš įžeminimo laidininkų tekės į objekto įžemintuvo įžeminimo elektrodus, kiek galima išsisklaidys juose, ir tik po to galutinai nutekės
į žemę. Dėl to maža įžemintuvo varža
yra ne tokia svarbi kaip įžemintuvo tūrinis efektyvumas (forma ir matmenys).
Tačiau vis dėlto žaibosaugos standarte

A tipo įžemintuvai yra patogūs naudoti strypiniams ir trosiniams, taip pat
atskirai stovintiems žaibo priėmikliams
nedidelės savitosios varžos gruntuose.
Šiam tipui taip pat priklauso kontūrinis
įžemintuvas, kurio mažiau kaip 80 proc.

a)

b)

c)

  B tipas, kuriam priskiriami kontūriniai,
groteliniai ir pamatų įžemintuvai.

4 pav. A tipo įžemintuvų galimos įrengimo schemos | Possible alternatives of installation of the A-type grounding devices
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a)

b)

5 pav. Įžemintuvų įrengimo pavyzdžiai: a – B tipo kontūrinis (žiedinis) įžemintuvas, b – A tipo įžemintuvas
Installation of the grounding devices: a) the B-type circle grounder; b) the A-type grounder
yra įgilinta grunte. Apsaugai nuo žaibo
A tipo įžemintuvuose privalu naudoti mažiausiai du vertikaliuosius arba horizontaliuosius įžemiklius. Kiekvieno įžemiklio
ilgis turi būti ne mažesnis kaip:
- L – horizontaliajam įžemintuvui, arba
- 0,5 L – vertikaliajam arba pasvirajam
įžemintuvui,
čia L- horizontalaus įžemiklio mažiausias
ilgis, nustatytas pagal 1 pav. pateiktas
priklausomybes.
Esant kombinuotam įžemintuvui, sudarytam iš horizontaliųjų ir vertikaliųjų įžemiklių, reikia vertinti bendrą įžemiklių ilgį.
B tipo įžemintuvas naudotinas tinkliniam
žaibo priėmikliui arba priėmikliui, turinčiam kelis žaibo srovės nuvediklius. Taip
pat B tipo įžemintuvus rekomenduojama
naudoti didelės savitosios varžos gruntuose. Jie geriau tinka sprogioje ir degioje aplinkoje elektros įrenginiams bei
elektronikos sistemoms nepriklausomai
nuo įžeminimo aplinkos. Tokio tipo įžemintuvas užkasamas į žemę 0,5 m gylyje
1 m atstumu nuo pastato sienų. B tipo
kontūriniai (žiediniai) įžemintuvai visu
perimetru arba daugiau kaip 80 proc.
perimetro privalo kontaktuoti su gruntu.
Šių sąlygų laikymasis taip pat užtikrina
ir efektyvų potencialų išlyginimą.
Naudojant kontūrinį arba pamatinį įžemintuvą, reikia apskaičiuoti ekvivalentinį
įžemintuvu saugomo paviršiaus spindulį re (formulės pateiktos Standarte) ir jį
palyginti su mažiausiu ilgiu L, nustatytu
pagal 1 pav. pateiktas priklausomybes.
Kai re ≥ L, pakanka pamatinio ar kontūrinio įžemintuvo, jei re < L, pamatinį ar
kontūrinį įžemintuvą reikia papildyti
horizontaliaisiais ar vertikaliaisiais elek-

trodais, kurių kiekvieno ilgis turi būti
horizontaliajam įžemikliui Lpapild. h = L –
re, o vertikaliajam įžemikliui Lpapild. v = (L
– re)/2. Papildomų horizontaliųjų arba
vertikaliųjų elektrodų skaičius turi būti
lygus žaibolaidžių sistemoje esančių įžeminimo laidininkų skaičiui. Šis skaičius
negali būti mažesnis nei 2.

so fronte, efektyviai dirba tik dalis įžemintuvo, apribota spindulio lrib . Todėl
Standartas, mažinant A tipo įžemintuvų
varžą, rekomenduoja elektrodus ilginti
tik iki 60 m. Norint sumažinti įtampos
ant įžemintuvo kritimą, geriau žaibo srovę įvesti į įžemintuvo vidurį, kad srovės
bangos sklistų į priešingas puses.

Žinoma, gerai, jeigu šalia objekto yra
pakankamai vietos optimalios konfigūracijos įžemintuvui įrengti. Tačiau kartais pastato aplinka jau būna sutvarkyta
arba tenka dirbti pastato rūsyje ir pan.
Tuomet giliojo įžemintuvo naudojimas
bus efektyvus, ypač kai, didėjant gyliui, grunto savitoji varža mažėja. Pagal
DIN VDE 0185 305 standartą giliojo įžemintuvo ilgis turi būti 9 m. Gilųjį įžemintuvą sudaro tam tikru būdu variuoti arba
cinkuoti 1,5 m ilgio tam tikro skersmens
apvalūs strypai, sujungti specialiosiomis
movomis arba kitu būdu. Varžtinių sujungimų vietos žemėje padengiamos
antikorozine medžiaga (2 pav.).

Sukaupta įžemintuvų projektavimo ir
eksploatavimo patirtis bei atlikti eksperimentiniai darbai leidžia rekomenduoti
tokius įžemintuvų tipus:

Norint išvengti galimų problemų dėl
strypų sujungimo patikimumo, naudojamas sprendimas, pateiktas 3 pav. prieš pirmą strypą 3 įstatoma galvute 4
su privirinta juosta 2, kuri, kalant strypą,
įtraukiama į reikiamą gylį. Tokiu būdu
užtikrinamas įžeminimo laidininko nepertraukiamas tiesimas nuo kontrolinio
sujungimo iki elektrodo. Atlikus montavimą strypas 1 išimamas.
3 pav. pateikta sistema užtikrina geriausią srovės nuvedimą tiesioginio žaibo smūgio į atskirai stovintį žaibolaidį
atveju. Tačiau tokio įžemintuvo trūkumas – tam tikrais atvejais galimas darbo
pradžios vėlavimas.
Įžemintuvų teorijoje teigiama, kad pradiniu momentu, t. y. žaibo srovės impul-

  gruntuose, kurių ρ < 300 Ω·m, yra
tikslingi sutelktieji vertikalūs 2,5 – 3 m
ilgio įžemikliai (4 pav., a). Esant apatinių grunto sluoksnių dideliam
laidžiui, elektrodų ilgis didinamas
iki 4 – 6 m;
  esant grunto viršutinio sluoksnio dideliam laidžiui, tikslinga naudoti horizontalius elektrodus, kurių ilgis iki
10 m (4 pav., b). Didinant įžemintuvo
įžemiklių ilgį virš 10 m, įžemintuvo
varža praktiškai nekinta;
  gruntuose, kurių ρ ≥ 400÷700 Ω·m,
optimalus yra kombinuotas įžemintuvas, pvz., sudarytas iš 2 – 3 horizontalių spindulių ir vertikalių 2,5 – 3 m
ilgio elektrodų (4 pav., c). Šiuo atveju
būtina įvertinti elektrodų ekranavimą,
todėl nerekomenduojama vertikalių
elektrodų išdėstyti arti vienas kito.
Atstumas tarp vertikaliųjų elektrodų
turi būti ne mažesnis, kaip dvigubas
elektrodo ilgis;
  gruntuose, kurių ρ ≥ 800 Ω·m,
tikslinga naudoti spindulinius įžemintuvus, kurių spindulių ilgis yra
20 - 40 m. Ypatingais atvejais gali
būti naudojami žiedo formos ilgieji
įžemintuvai.
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Dažniausiai klausiama, ar būtina A tipo
įžemintuvui 10 Ω varža, jeigu jis naudojamas III – IV apsaugos klasės (lygio)
objektui, o 2,5 m ilgio vertikaliais elektrodais tokia varžos vertė negali būti pasiekta. Kaip teigiama standarto BS 6651
komentaruose, tokiu atveju turi būti didinamas elektrodų ilgis arba panaudotas
B tipo įžemintuvas. Didinant elektrodų
ilgį reikia paskaičiuoti įžemintuvo varžą pagal formules pateiktas specialioje
literatūroje. Būtina prisiminti, kad A tipo
įžemintuvas neatitinka ekvipotencialinio sujungimo reikalavimų, todėl papildomai būtina įžemintuvus sujungti po
žeme arba grunto lygyje (iki 0,5 m) ant
paviršiaus (5 pav., b).

zona

vertikalus
elektrodas

kabelis

užtvarinis

zona

Kyla klausimų ir apie kontūrinį (žiedinį)
įžemintuvą. Klausiama apie tokio įžemintuvo savybes (5 pav., a) ir ar galima
tokio įžemintuvo vertikalius įžemiklius
sujungti juosta ne žemėje, bet arti žemės. Tokia situacija susidaro objekto
rekonstrukcijos metu arba kai objektas
pastatytas, bei sutvarkyta jo aplinka ir
tik tuomet nusprendžiama įrengti išorinę žaibosaugą. Kontūrinis (žiedinis)
įžemintuvas priskiriamas prie paviršinių
įžemintuvų. Šis įžemintuvų įrengimo
būdas paplitęs esant galimybei atlikti
žemės darbus. Įrengiant kontūrinius
įžemintuvus ne mažiau kaip 0,5 metro
gylyje nuo paviršinio grunto ir 1 m nuo
pamatų į tranšėją ant briaunos (nustatyta, kad didesnioji žaibo srovės dalis žemėje teka horizontalia kryptimi) aplink
visą pastato perimetrą guldoma plieninė karštai cinkuota juosta.

6 pav. Žaibo srovės perėmimo sistema
System of absorbing the lightning current

Žaibosaugoje svarbu užtikrinti, jei įmanoma, tolygų žaibo srovės pasiskirstymą
įžeminimo sistemoje. Tada bus sumažinti elektromagnetiniai laukai pastate
ir šalia jo, įskaitant dirvožemį, kuriame
išdėstytos laidžios medžiagos komunikacijos (skaičiavimai rodo, kad net per
kelių šimtų metrų atstumą nuo žaibo

srovės patekimo į žemę vietos impulsinio elektrinio lauko stipris grunte kelių
metrų gylyje gali siekti 200-400 V/m).
Tai užtikrins didesnis įžeminimo laidininkų skaičius ir kontūrinio (žiedinio)
įžemintuvo naudojimas (bet ne vienas,
nors ir 0,5 Ω varžos gilusis įžemintuvas).
Taigi, išorinio kontūro naudojimo tiks-

a)

žaibolaidis

7 pav. Kelių kontūrų įrengimo išplėstoje įžeminimo sistemoje pavyzdys
Installation of multiple circuits in an expanded grounding system
lingumas tas, kad šiuo kontūru patogu
užtikrinti vienodą įžeminimo laidininkų,
požeminių ir antžeminių objekto komunikacijų įžeminimą (mažiausiu atstumu).
Antžeminių objekto komunikacijų įžeminimas reikalingas dėl efektyvios apsaugos nuo aukšto potencialo įnešimo.
Dažnai įžeminimo laidininkų prijungimo

b)

8 pav. Įžeminimo įrenginio elementų gruntinė korozija: a – apvalus 16 mm skersmens plienas; b – plieno juosta 4x40 mm
Ground corrosion of the elements of the grounding device: a) round steel, cross-section of 16mm; b) steel bar, 4x40mm
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varžos arba susidaro pavojingas potencialų skirtumas netoli įžemintuvo esantiems žmonėms, reikia įrengti papildomus kontūrinius įžemintuvus trijų metrų
atstumu vienas nuo kito. Nuo objekto
labiau nutolę papildomi kontūrai turi
būti klojami giliau už artimesnius kontūrus. Išplėstinės įžemintuvo sistemos
pavyzdys pateiktas 7 paveiksle.

prie žiedinio įžemintuvo vietose įkalama
po vieną vertikalų strypą. Tokia sistema
užtikrina geriausią srovės nuvedimą tiesioginio žaibo smūgio į žaibolaidį atveju,
taip pat apsaugą nuo žingsnio įtampos
poveikio. Jei objekte žiedinio įžemintuvo įrengti yra neįmanoma, tada galima
apsiriboti tik kontūro dalimi. Šiuo atveju
būtina patikrinti, ar įžemintuvas atitinka
žiedinio įžemintuvo reikalavimus. Jei ne,
papildomai reikalingas A tipo įžemintuvas. Jei B tipo įžemintuvo vertikalių
elektrodų sujungimo juosta išdėstyta
ne grunte, tuomet bus pereita į A tipo
įžemintuvą, pati juosta nedalyvaus žaibo srovės nuvedime žemėje.

Žaibo poveikio sumažinimas
Norint žaibo impulsinę srovę patikimai
nukreipti į žemę, nesukeliant potencialų
įnešimo ir kitų neigiamų padarinių, mažiausias atstumas D tarp grunte esančių
įžemiklių ir kitų srovei laidžių dalių, kurios negali būti prijungtos prie apsauginio įžemintuvo, turi būti:

D ≅ b⋅

0, 4

⋅ kc0,5,

čia b – parametras, atitinkantis apsaugos kategoriją (0,4;
0,3 arba 0,25 atitinka I, II, III, IV apsaugos kategoriją);
kc – koeficientas, priklausąs nuo įžemintuvo konstrukcijos; ρ – vidutinė savitoji grunto varža

Praktikoje atstumas D grunte, kurio savitoji varža mažesnė kaip 1000 Ω·m, yra
1 – 4 metrai. Jeigu reikalingo mažiausio
atstumo tarp įžemintuvo ir srovei laidžių elementų (pvz., kabelių) išlaikyti
negalima, tuomet strimerinėje zonoje
(žr. aukščiau) reikia naudoti:
  apsaugos būdą su žaibo srovės perėmimo sistema arba

  apsaugos būdą su izoliacinėmis pertvaromis, pvz., kabelių klojimas izoliaciniuose vamzdžiuose ar loviuose.
Konstruktyviai žaibo srovės perėmimo
sistema realizuojama žemėje paklotu
tarp žaibolaidžio ir kabelio plieniniu
laidininku arba lynu (barjerinis įžemintuvas), kurio galai prijungiami prie specialiai įrengtų arba esamų įžemintuvų.
Šiuo atveju žaibo srovės perėmimo sistema, kai tik strimeris (strimeriai) pasiekia ją, sumažina bendrąją impulsinę
žaibolaidžio varžą ir tuo pačiu sumažina
impulsinį žaibolaidžio potencialą, taip
pat impulsinį potencialą kabelių klojimo
zonoje. Žaibo srovės perėmimo schema
pateikta 6 pav.
Ribinėmis sąlygomis, kuomet sunku
įrengti žaibo srovės perėmimo sistemą, informacinių kabelių apsaugą nuo
atmosferinių poveikių galima realizuoti
klojant juos izoliaciniuose vamzdžiuose
arba loviuose. Kai kuriais atvejais informacinius kabelius tikslinga kloti izoliaciniuose vamzdžiuose arba loviuose, siekiant sustiprinti žaibo srovės perėmimo
apsaugą. Kabelio klojimas izoliaciniame
vamzdyje (lovyje) leidžia padidinti impulsinį kabelio atsparumą, o esant pakankamai dideliam vamzdžio impulsiniam
atsparumui – sumažinti iki leistinos vertės kabelį veikiančio impulsinio potencialo vertę. Izoliacinio vamzdžio (lovio)
ilgis lv turi tenkinti šią sąlygą:

lv > 2 r12 − d ;
čia r1 – strimerinės zonos spindulys; d – atstumas tarp
kabelio ir žaibolaidžio

Jeigu pavienis kontūrinis įžemintuvas
neužtikrina reikalingo dydžio įžeminimo

Žmonių ir gyvūnų saugai užtikrinti įžemintuvai išdėstomi 5 m atstumu nuo važiuojamųjų ir pėsčiųjų gruntinių kelių.
Įžemintuvai neturi būti įrengiami virš
žemėje esančių inžinerinių komunikacijos tinklų. Įžeminimo įrenginiai neturi
būti įrengti tose vietose, kur gruntą gali
išdžiovinti šilumos vamzdynai ar kiti šalutiniai šilumos šaltiniai. Taip pat įžemintuvų negalima įrengti tokiose vietose,
kur į gruntą gali įsisunkti naftos arba jos
perdirbimo produktai. Pavyzdžiui, patekus į sausą smėlį net 10 proc. (pagal
tūrį) naftos, tokio grunto savitoji varža,
išgaravus drėgmei, padidėja daugiau
kaip 3 tūkst. kartų. Tranšėjose nutiesti
įžeminimo laidininkai turi būti užpilti
vienalyčiu, smulkiu ir rišliu gruntu, bet
jokiu būdu ne smėliu ar šlaku, kurių savitoji varža didelė. Įžemikliai, jungtys,
jungiamieji laidininkai turi būti atsparūs korozijos poveikiui. Korozijos laipsnis priklauso nuo įžeminimo sistemos
elementų medžiagos, taip pat ir nuo
aplinkos sąlygų.
Tokie aplinkos veiksniai, kaip grunto savitoji varža, drėgmė, ištirpusios druskos,
grunto aeracijos laipsnis ir temperatūra,
daro tiesioginį poveikį korozijos laipsniui ir greičiui.

Įžeminimo įrenginių
diagnostika
Diagnostikos tikslas - ne tik nustatyti
įžeminimo įrenginių trūkumus, bet ir
sukurti priemones trūkumams pašalinti. Patikimi skaitmeniniai diagnostikos
rezultatai gaunami taikant skaičiuojamąją – eksperimentinę metodiką. Be
to, matavimai daugiausia naudojami
skaičiavimų patikrai, kurie lyginami su
matavimų rezultatais ir leidžiamomis
reikšmėmis. Skaičiavimams naudojamos
specializuotos kompiuterinės programos:
„Įžeminimo įrenginių skaičiavimai“ (angl.
Safe Engineering Services technologies),
„Interferences“, „Micro-CAP“ ir kt. Matavimai objekte leidžia tik kokybiškai įvertinti įžeminimo įrenginio būklę. Iš kitos
pusės, įžeminimo įrenginių parametrų
matavimai ne visada būna aukščiausios
kokybės dėl personalo kvalifikacijos stokos, techninių priemonių bei matavimo
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metodikos skirtumų. Matavimo metodikos nesilaikymas dažniausiai lemia
prastesnius matavimo rezultatus. Tai
savo ruožtu lemia neteisingą įžeminimo
įrenginio būklės ir atitikimo keliamiems
reikalavimams įvertinimą.
Atliekant standartinius matavimus taip
pat reikėtų įvertinti ir įžeminimo varžos
priklausomybę nuo dažnio. Daugelyje
šiuolaikinių prietaisų matavimams naudojami dažniai skiriasi nuo 50 Hz – tai
leidžia išvengti trukdžių pramoniniame
dažnyje bei trukdžių dėl harmonikų. Daugelis Europos šalių gamintojų prietaisų
dirba 128 Hz dažniu. Šiais įtaisais galima atlikti įžeminimo varžos matavimus
tik palyginti nedidelių matmenų kontūrams (ne daugiau kaip kelių dešimčių
metrų). Didelių matmenų įžeminimo
kontūrams (šimtai metrų) šiame dažnyje varža padidės 15-20 proc. lyginant
su 50 Hz dažniu. Galima daryti išvadą,
kad atliekant matavimus reikia įvertinti konkretaus matavimo prietaiso tipo
naudojimo apribojimus, kuriuos lemia
jo techninės charakteristikos.
Siekiant nustatyti įžeminimo įrenginių

parametrus aukštuose dažniuose arba
tekant impulsinei žaibo srovei, naudojami specialūs matavimo kompleksai, į
kurių sudėtį įeina aukšto dažnio generatoriai arba impulsiniai generatoriai su
selektyviniais voltmetrais, oscilografais,
turintys atmintį ir kt., kadangi specialaus
prietaiso, skirto įžeminimo įtaiso impulsinei varžai matuoti, dar nėra.

Pabaigai
Įvertinant įžeminimo įtaisų svarbą ir daugiafunkcionalumą, subrendo būtinybė
parengti specialų techninį reglamentą
„Įžeminimo įrenginiai“, kuriame turėtų
atsispindėti tiek laiko patikrinti senųjų normatyvinių dokumentų reikalavimai, tiek naujos idėjos ir sprendimai,
patikrinti praktikoje per paskutiniuosius 20 metų.
Šiuo metu Elektros įrenginių įrengimo
taisyklėse reikalavimai įžeminimo įrenginių veikimui ir elektromagnetiniam
suderinamumui praktiškai nėra nustatyti. Taip pat reikia peržiūrėti reikalavimus įžeminimo įrenginiams, į kuriuos
žeminami žaibolaidžiai. Įžemintuvas
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yra vienas iš brangiausių žaibosaugos
elementų, todėl būtina stengtis naudoti kuo mažiau metalo, tuo pačiu užtikrinant žaibo srovės nuvedimą į žemę,
laidininkų, išdėstytų žemėje, ekvipotencialumą, potencialų šalia pastato
sienų apribojimą. Sudarant reglamentą turi būti įvertintos visos įžeminimo
įrenginio paskirtys ir nustatyti pagrįsti
normatyviniai parametrai, atitinkantys
griežčiausius reikalavimus. Gal tuomet
galima būtų nesudėtingos paskirties
statiniams, kuriuose nėra elektronikos
aparatūros, o pvz., laikomi du traktoriai,
įžemintuvo varžą padidinti iki 30 Ω, kaip
buvo daroma anksčiau?
Renkantis vieną ar kitą įžeminimo metodą, kuris turėtų remtis matematiniais
skaičiavimais, projektuotojui tenka remtis savo praktine patirtimi ir intuicija.
Įžeminimo problemų sprendimas šiuo
metu yra tarp supratimo, intuicijos ir
sėkmės ribos. Teko matyti projektų, kuriuose nėra pateikta įžemintuvų įrengimo brėžinių, o tik apsiribota užrašu
Rįž iki 10 Ω. Tai vienas iš blogos praktikos pavyzdžių.

ELECTRIC

CAD PROGRAMINĖ ĮRANGA PROFESIONALAMS
CADS PLANNER ELECTRIC
CADS Planner Electric - efektyviausia elektros/automatizacijos projektavimui
skirta programinė įranga. Palyginkite savo naudojamą programinę įrangą su
CADS Planner Electric ir pasirinkite geriausią!
Daugiau informacijos.
www.cads.lt
Kymdata Oy | P. Lukšio g. 32, 08222 Vilnius | Tel. +370 52 741 153 | www.cads.lt
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Vienfazių kabelių
naudojimo
6-500 kV įtampos
elektros tinkluose
ypatumai
Vitas Danys

Šiuolaikiniuose elektros tinkluose vis didesnis dėmėsys skiriamas galios kabelių linijų plėtrai, ilgalaikiam ir ekonomiškam
kabelių tinklų funkcionavimui. Perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų technologinės plėtros strategijoje numatomos
įvairios visų įtampų plastikais izoliuotų, tame tarpe ir vienfazių plastikais izoliuotų kabelių diegimo kryptys. Tačiau tokios
konstrukcijos kabelių pritaikymas turi būti apgalvotas ir apskaičiuotas. Pagal specialią metodiką renkant 6-500 kV
įtampos vienfazius kabelius nustatomi induktyviniai srovių ir viršįtampių dydžiai ekranuose, prireikus diegiamos ir
radikalios kabelių apsaugos prevencinės priemonės. Šiame straipsnyje apžvelgsiu vienfazių 6–500 kV įtampos plastikais
izoliuotų kabelių parazitinių energijos nuostolių ekranuose mažinimo srityje produktyviai dirbančio dr. M. V. Dmitrijevo
(Sankt-Peterburgas, Rusija) straipsnius apie vienfazių galios kabelių ekranų skerspjūvio ploto parinkimą ir vienfazių
kabelių ekranų izoliacijos apsaugą nuo viršįtampių, taip pat aptarsiu ir kai kurias mokslininko pateiktas išvadas bei
rekomendacijas.
ENGLISH

Features of
Using Singlephase Cable
in 6-500 kV
Electricity
Networks
Vitas Danys
(Summary)

Airlines are replacing paper insulated cables
with plastic insulated power cables. The strategy for the development of electric power
transmission and distribution network provides
several different possible ways of implementation of full range voltage plastic insulated
power cables, including single-phase plasticinsulated cables. However, adoption of such
cable design must be well considered and calculated. In accordance with the special methodology, the values of the inductive currents
and surges appear on the cable screens and,
if needed, radical cable protection measures
are implemented when selecting 6-500 kV
single-phase cables. This article provides an
overview of works of dr. M. V. Dmitrijev (St.
Petersburg, Russia), who is involved actively
in the field of minimizing the parasitic energy
loss on the screens of the single-phase 6-500
kV voltage plastic insulated cables. This article
focuses in particular on selection of sizes of the

cross-section of the single-phase power cable
screens and the choice of surge protection of
the single-phase cable insulation panel, and
discusses some of the findings and recommendations of the scientist.

Conclusions and recommendations
The cross-sectional area of the 110-500 kV
grounded neutral network displays should be
chosen in accordance with the recommendations of cable manufacturers, using the entire
(full) single phase short-circuit current value.
The cross-sectional area of the 6-35 kV isolated (offset) neutral network displays should be
chosen in accordance with the recommendations of cable manufacturers, using two phase
short-circuit current value.
When choosing the cross-sectional area of the
cable display it should be taken into consideration that under normal mode significant

Nr. 4 (6) 2010

A

Ekranas
Izoliacija
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1 pav. Vienfazis vulkanizuoto polietileno galios kabelis
Single-phase vulcanized PoE power cable
Elektros energijos perdavimui ir skirstymui vis plačiau naudojami vienfaziai,
plastikais izoliuoti galios kabeliai (1 pav.).
Vienfazius XLPE kabelius trifazėje sistemoje galima išdėstyti trikampiu arba
plokštumoje. Išdėstymas pasirenkamas
įvertinus šias aplinkybes: ekrano įžeminimo būdas, gyslų skerspjūvio plotas bei
klojimo ir montavimo vieta. Nelengvas
uždavinys, kurį neišvengiamai tenka
spręsti kabelių linijų (toliau - KL) specialistams, tai - kabelio ekrano skerspjūvio ploto parinkimo ypatumai. Tarp kitų
aplinkybių, lemiančių ekrano skerspjūvio ploto parinkimą, yra šios sąlygos, į
kurias būtina atsižvelgti:
  energijos nuostolių normaliame kabelio režime mažinimas;
  ekrano terminį atsparumo avarinių
režimų atvejais, kai ekranu teka trumpojo jungimo srovė, užtikrinimas.
Deja, abi šios sąlygos ekranų skerspjūvio
plotui kelia prieštaringus reikalavimus:
normaliame režime tikslinga naudoti kabelius su minimalaus skerspjūvio

parasitic power losses Pe occur in the 600-500
kV single-phase power cables with grounded
displays. The ratio of parasitic power loss on
displays Pe and unavoidable loss of power in
cable conductors Pg, Pe / Pg:
  Does not depend on the length of the
cable
  Decreases when the cables are laid according
to the principle of equilateral triangle top
  Increases when increasing the cross-sectional area of the cable conductor
  Increases when increasing the cross-sectional area of the display
Even laying the cables according to the principle of the tops of equilateral triangle, in cables with cross-sectional area of the conductor
greater than 400 mm² or cross-sectional area
of the display larger than 50 mm², the parasitic losses in displays reduce significantly the

2 pav. Vienfazių galios kabelių ekranai įžeminami abiejuose KL galuose
Single-Phase power cable screens grounded on both sides

ploto ekranais, o avariniuose trumpojo
jungimo režimuose – kabelius su didelio skerspjūvio ploto ekranais.
Aukšta kabelio gyslos (laidininko) įtampa
sąlygoja būtinybę naudoti metalinį gyslos izoliacijos ekraną. Pagrindinė ekrano
paskirtis - tolygiai paskirstyti elektrinį
lauką gyslos izoliacijoje, o tai pasiekiama nors vienoje vietoje įžeminant kabelio metalinį ekraną. Ekranus įžeminti
patogiausia kabelio galuose, išvedant
juos galinėse movose ir prijungiant prie
esamų įžeminimo įrenginių.
Kabelyje egzistuoja imluminis mechanizmas susietas su tinklo fazine „gyslaekranas“ izoliacijos įtampa. Ši įtampa
tarp gyslos ir ekrano sukuria imluminę
srovę, kurios dydį lemia „gysla-ekranas“
izoliacijos imluminė varža. Paprastai imluminė srovė, netgi ilgiems kabeliams,
tesudaro ampero dalis. Ši srovė iš gyslos patekusi į ekraną teka į įžeminimo
įrenginius, nepriklausomai nuo to, ar
kabelis apkrautas, ar tik įjungta įtampa
į jį. Mažo dydžio imluminė srovė ekra-

cable bandwidth characteristics, regardless
of cable length and potential. In such cases,
6-35 kV and 110-500 kV networks require using radical measures to prevent the losses:
“screen transposition” or “screen grounding
at one end”.
From the nominal regime perspective, when
the cross-sectional areas of the of 110-500 kV
grid cable displays are selected solely on the
basis of single phase short circuit and the
cross-sectional areas of conductors are selected on the basis of the load levels, use of
the cable without the “screen transposition”
or “screen grounding at one end” measures
is forbidden!
The cross-sections of the conductors in 6-35
kV networks are smaller than in 110-500 kV
networks. It is therefore sometimes sufficient
to reduce the cross-sectional area of displays
instead of taking the „screen transposition”

ne kabeliui praktiškai nekelia jokio pavojaus, jo nešildo.
Kai ekranas yra įžemintas abiejuose kabelio galuose (2 pav.), pasireiškia savitas
vienfazio kabelio reiškinys: dėl tarp gyslos ir ekrano egzistuojančio tarpusavio
induktyvumo, esant srovei gysloje, ekranu teka tinklo dažnio indukuota išilginė
srovė. Tokiu būdu ekranuose susidariusi
srovė taip pat šildo kabelį, taigi mažina
kabelio elektrinio pralaidumo vardines
savybes, nes gamintojo pateikiama kabelio vardine srovės reikšme dera naudotis tik tuomet, kai ekranuose išvengiama pavojingų energijos nuostolių.
Ekrano srovė yra priklausoma nuo ekrano skerspjūvio ploto, todėl ją privaloma
vertinti projektuojant KL.
Abiejuose galuose įžemintų kabelių ekranuose indukuotos srovių reikšmės gali
būti gretinamos su srovėmis gyslose, taip
pat gali sudaryti dešimtis ar net šimtus
amperų, kas nepalyginamai yra pavojingiau, negu imluminių srovių amperų
dalys. Parazitiniai nuostoliai ekranuose
trukdo apkrauti kabelį taip stipriai, kaip

or „screen grounding at one end” measures,
but only if one of the following recommendations is met:
  Limit two phase short-circuit current values
  Ensure that no two phase short circuits
occur, that is use low ohm neutral grounding
schemes and install new reliable networks
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3 pav. Ekranų įžeminimas tik viename vienfazių KL gale
Grounding of screens in one side of single-phase power cables
tą būtų galima daryti jų nesant. Šį reiškinį
ignoruojant kabelio įšilimo temperatūra
dažnai yra nelauktai ir neleistinai aukšta,
kas spartina kabelio izoliacijos šiluminį
senėjimą, sukelia kitas problemas, o tai
neišvengiamai trumpina KL naudojimo
amžių. Be to, per visą kabelio eksploatavimo laiką už parazitinius nuostolius
ekranuose tenka mokėti.
Abiejuose galuose įžemintuose vienfazių
kabelių ekranuose induktyvinės srovės
atsiranda tik esant srovei gysloje:
  normaliame tinklo režime;
  avariniame tinklo režime - pasireiškus
vienfaziams, dvifaziams, trifaziams ir
kitokiems tinklo izoliacijos pažeidimams ne pačiame kabelyje.
Vis dėlto mažo skerspjūvio ploto ekranų
naudojimas neužtikrina kabelio terminio
atsparumo tekant ekranais įvairių avarinių režimų didelėms srovėms sąlygų.
Jeigu ekrano skerspjūvio plotas yra nesuderintas su trumpojo jungimo srove
bei jos poveikiu laikui, tai pakankamai
dideliuose kabelio ruožuose galimi terminiai ekranų ir apvalkalų suardymai bei
kabelio sugadinimai, pvz., ekrano vielų
į gyslos izoliaciją įlydimai.
Įvairiuose režimuose bet kokio ilgio ka-

4 pav. Vienfazių kabelių su panaudota ekranų transpozicija
įžeminimas abiejuose KL galuose
Grounding of single-phase cables with screen transposition from both sides

beliams induktyvinių įtampų ir srovių
dydžiai ekranuose gali būti nustatyti
naudojantis atskira metodika arba tam
specialiai sukurta „Ekran“ kompiuterine programa.
Galingumo nuostolių ekrane Pe su galingumo nuostolių gysloje Pg santykio
Pe/Pg dydis leidžia nustatyti parazitinių nuostolių ekrane į kabelio įšilimą
indėlį. Tai - reikšmingas KL projektavimo kriterijus. Nustatyta, jog galingumo nuostolių ekrane Pe su galingumo
nuostolių gysloje Pg santykio išraiška
Pe/Pg ≤ 0,1 – 0,2 yra priimtina tik lygiakraščio trikampio viršūnėse principu išdėstytiems „ploniems“ kabeliams, kurių
gyslų skerspjūvio plotas yra < 400 mm²,
o ekrano - < 50 mm². Kitais atvejais yra
būtina diegti įvairius radikalius srovės
mažinimo ekranuose būdus, tarp kurių
paminėtini šie:
  kabelių ekranų viename iš galų atjungimas nuo įžeminimo įrenginių
(3 pav.);
  ekranų transpozicija (4 pav.).
Paprastai 110-500 kV įtampos tinkluose bet kurio, net 1 km ilgio kabeliams
jau yra būtina naudoti ekranų transpoziciją.

3 ir 4 pav. iliustruoti vienfazių kabelių
apsaugos nuo parazitinių srovių ekranuose ir impulsinių viršįtampių apvalkalams schemų pavyzdžiai. Viename
linijos gale ekranų įžeminimas (3 pav.)
gali būti įrengtas linijos „pradžioje“ arba
„gale“. Paveiksluose parodytieji viršįtampių ribotuvai, kurie prireikus įrengiami
kabelio apvalkalo izoliacijos apsaugai.
Prie ekranų įrengiamų specialų viršįtampių ribotuvų parametrai, nepriklausomai nuo 6-500 kV kabelio vardinės
įtampos, turi vienodas charakteristikas.
Šios charakteristikos yra artimos 3-6 kV
įtampos kabelių izoliacijos apsaugai
skirtų viršįtampių ribotuvų charakteristikoms. Ekranų transpozicijos įrenginiai
projekto pagrindu įrengiami KL trasoje
šalia transpozicinių movų specialiuose
statiniuose, pvz., šuliniuose.
Trigysliams kabeliams su bendru metaliniu
ekranu ant simetriškai viena kitos atžvilgiu išdėstytų gyslų aptartos papildomos
parazitinių srovių ekranuose mažinimo
apsaugos priemonės nereikalingos.

Išvados ir rekomendacijos
110-500 kV įtampos įžemintos neutralės tinkluose ekranų skerspjūvių plotus
tikslinga parinkti vadovaujantis kabelių

Nuotraukose: Raychem 42 – 72 kV įtampos KL transpozicijos movos bei ekranų transpozicijos su viršįtampių ribotuvais dėžė
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gamintojų rekomendacijomis, taikant
visą (pilną) vienfazio trumpojo jungimo
srovės reikšmę.
6-35 kV įtampos izoliuotos (kompensuotos) neutralės tinkluose ekranų skerspjūvių plotus tikslinga parinkti vadovaujantis kabelių gamintojų rekomendacijomis, taikant dvifazio trumpojo
jungimo srovės reikšmę.
Parenkant kabelio ekrano skerspjūvio
plotą būtina vertinti, jog 6-500 kV įtampos vienfaziuose galios kabeliuose, kurių
galuose yra įžeminti ekranai, normaliame
režime patiriami reikšmingi parazitiniai
galingumo nuostoliai Pe. Parazitinių galingumo nuostolių ekranuose Pe santykis Pe/Pg su neišvengiamais galingumo
nuostoliais kabelio gyslose Pg:
  visiškai nepriklauso nuo kabelio ilgio;
  mažėja klojant kabelius lygiakraščio
trikampio viršūnėse principu;
  auga didėjant gyslos skerspjūvio
plotui;
  auga didėjant ekrano skerspjūvio
plotui.

Netgi klojant kabelius lygiakraščio trikampio viršūnėse principu, kabeliuose, kurių
gyslos skerspjūvio plotas yra didesnis
kaip 400 mm² arba ekrano skerspjūvio
plotas didesnis kaip 50 mm², parazitiniai
nuostoliai ekranuose pastebimai mažina kabelio pralaidumo, nepriklausomai
nuo jo ilgio ir įtampos klasės, savybes.
Tokiais atvejais 6-35 kV ir 110-500 kV
įtampos tinkluose būtina naudoti radikalias kovos su nuostoliais ekranuose
priemones: „ekranų transpoziciją“ arba
„ekranų įžeminimą viename gale“.
Žiūrint iš vardinio režimo pozicijos, kai
110-500 kV įtampos tinkluose ekranų
skerspjūvio plotai parenkami vertinant
tik vienfazio trumpojo jungimo, o gyslų
skerspjūvio plotai vertinant tik apkrovimų dydžius, kabelio eksploatavimas
nenaudojant „ekranų transpozicijos“
arba „ekranų įžeminimo viename gale“
yra neleistinas!
6-35 kV įtampos tinkluose gyslų skerspjūviai mažesni nei 110-500 kV įtampos
tinkluose. Dėl šių priežasčių nenorint
diegti „ekranų transpozicijos“ ar „ekranų įžeminimo viename gale“ metodų,
kai kada pakanka mažinti ekranų skers-

pjūvio plotą, tačiau įvykdant nors vieną
šių rekomendacijų:
  riboti dvifazių trumpojo jungimo
srovių dydžius;
  neturėti galimybės įvykti dvifaziams
trumpiesiems jungimams, tai yra naudoti mažaomes neutralės įžeminimo
schemas, statyti naujus patikimus tinklus. Daugelyje vietų nuo tradicinės
izoliuotos (kompensuotos) įžeminimo
neutralės perėjus prie mažaomės neutralės įžeminimo schemos, atsivertų
galimybė greitai aptikti ir atjungti pažeistą vienfazį prijungimą, išvengiant
perėjimo į daugiafazį pažeidimą.
Šaltiniai:
1. Дмитриев М. В. Заземление экранов однофазных
силовых кабелей.: КАБЕЛЬ−news / № 5 / май 2009
(http://kabnews.ru/netcat_files/90/100/mai_Vybor_secheniya_ekranov.pdf );
2. Дмитриев М. В. Перенапряжения на изоляции
экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ и
защита от них. : КАБЕЛЬ−news / № 11 / ноябрь 2008
(http://kabel-news.ru/netcat_files/90/100/november_
Perenapryazheniya.pdf );
3. Specialios kompiuterinės programos„Ekran“ naudojimo
apžvalga: http://elcable.ru/product/appl/files/E.pdf 
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Kombinuoti žemosios
įtampos tinklo
apsaugos įtaisai
LIMAT- šiuolaikinė apsaugos
nuo elektros priemonė
Andrius Bajoras
ETIBALTUS vyr. vadybininkas
Vienas iš svarbiausių uždavinių kiek
vienoje elektros tiekimo sistemoje yra
elektros įrenginių apsauga nuo neįprastų (nestandartinių) režimų, tokių kaip
trumpojo jungimo, perkrovos ir pan.,
taip pat ir žmogaus apsauga nuo galimų elektros pavojų darbo arba gyvenamojoje aplinkoje.
Siekiant apsaugoti žmonės nuo pavojingo ir kenksmingo elektros poveikio
turi būti diegiamos organizacinės bei
techninės priemonės. Techninės apsaugos priemonės žemosios įtampos
tinkle skirstomos į pasyviąsias – tradicines (pvz., įžeminimas ir įnulinimas) bei

aktyviąsias, kurios pažeistame elektros
grandinės ruože automatiškai išjungia
elektros maitinimą, užtikrindamos nepavojingą žmogui srovės dydžio ir jos
trukmės derinį. Šiuo tikslu į įnulinto/įžeminto elektros įrenginio grandinę jungiami apsaugos aparatai (automatiniai
jungikliai, skirtuminės srovės įtaisai, relės, atskiri jų moduliai).
Apsaugos nuo elektros poveikio būdas
naudojant aktyviąsias apsaugos priemones norminiuose dokumentuose vadinamas terminu „apsauginis išjungimas“.
Lietuvoje apsauginio išjungimo naudojimą numato Elektros įrenginių įrengimo
taisyklės bei kiti norminiai dokumentai.
Visų pirma apsauginis išjungimas turėtų būti įrengiamas naujai statomuose,

rekonstruojamuose, renovuojamuose
gyvenamuosiuose namuose, visuomeniniuose pastatuose, pramoniniuose
įrenginiuose nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir priklausomybės. Šio
apsaugos būdo negalima naudoti tais
atvejais, kai netikėtas išjungimas gali pakenkti technologiniam procesui, jis taip
pat nenaudojamas priešgaisrinės apsaugos, apsauginės signalizacijos atsijungimui, taip pat tuomet, kai toks išjungimas
yra pavojingas personalui ir t. t.
Apsauginis išjungimas (toliau - AI) – puikiai tinkantis apsaugos būdas visų rūšių tinkluose (išskyrus TN-C posistemę).
Taip pat AI įtaisai gali būti naudojami
kaip savarankiškos apsaugos priemonės
bei kaip papildomos apsaugos priemo-

Vardinė srovė I n, A

Išjungimo
charakteristika

Vardinė skirtuminė
srovė I∆n , mA

Įtaiso reakcija į
gedimo srovės
pobūdį

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

B, C

100,300

A, AC

(RCBO įtaisas)

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

B. C

100,300

A, AC

DIFO modulis 2p

32, 50

-

100,300

A, AC

DIFO modulis 4p

32, 50

-

100,300

A, AC

Gaminio serija
LIMAT 2 SD
(RCBO įtaisas)
LIMAT 4 SD

Lentelėje: AC - kintamoji gedimo srovė, A - pulsuojamoji gedimo srovė.

1 lentelė. RCBO įtaisų ir DIFO modulių pagrindinės charakteristikos.
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nės kartu su įnulinimu arba apsauginiu
įžeminimu. Kiekvienu konkrečiu atveju
turi būti parenkamas atitinkamo tipo AI
įtaisas, kurio savybės turi būti suderintos su tinklo ir saugomo elektros įrenginio parametrais. Šiuolaikinis AI įtaisas
- tai apsaugos aparatas, kurio bendrame korpuse yra komutavimo įtaisas bei
kiti įvairios konstrukcijos elementai, kurie nuolatos kontroliuoja pagrindinius
elektros grandinės režimo dydžius, o
nenormalių režimų metu komutavimo įtaisui siunčia išjungimo komandą.
Pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi
atitikti šiuolaikiniai AI įtaisai, yra sandaros ir priežiūros paprastumas, taip pat
sauga, patikimumas, ilgaamžiškumas,
charakteristikų stabilumas bei atsparumas trikdžiams.
Elektros tinklo darbas tiek normaliu režimu, tiek avariniu režimu gali būti apibūdinamas įvairiais parametrais, tokiais
kaip: srove, įtampa, galia, fazių poslinkio
kampu, dažniu, temperatūra. Šie parametrai gali būti naudojami kaip įėjimo
signalas apsaugos įtaisui. Dažniausiai
naudojami tokie įėjimo parametrai:
  korpuso potencialas žemės atžvilgiu;
  įžemėjimo srovė;
  nulinės sekos įtampa;
  skirtuminė srovė (nulinės sekos
srovė);
  fazės įtampa žemės atžvilgiu.

Rodiklių pavadinimas

Kadangi apsauga nuo elektros yra itin
svarbus uždavinys, siekiant geriau apsaugoti žmones bei gyvūnus, nuolat
kuriami nauji ir tobulinami esami AI
įtaisai. Įprastinės konstrukcijos skirtuminės srovės apsaugos (toliau - SSA)
įtaisai gali apsaugoti tik nuo tiesioginio
sąlyčio su įtampą turinčiomis dalimis
arba įvykus fazės trumpajam jungimui

į korpusą apkrovos pusėje. Tačiau šie
SSA įtaisai neveikia įvykus PE arba
PEN laidininkų bei fazinio laidininko
iš maitinimo pusės be trumpojo jungimo trūkiams, atsiradus didesnei kaip
50 proc. fazių įtampų asimetrijai, taip
pat ir dėl kitų avarijų žemosios įtampos tinkle. Dėl šių priežasčių tikimybė
žmogui nukentėti nuo elektros srovės

Gaminio serija
LIMAT 2 DN

LIMAT 4 DN

Vardinė įtampa Un

230 V

400V

Vardinė srovė In

6-50 A

6-50 A

Vardinis dažnis f n

50 Hz

Trumpojo jungimo atjungimo geba

10 kA

10 (6) kA

Išjungimo charakteristika

B, C

B, C

Vardinė skirtuminė srovė I∆n

100, 300 mA

100, 300 mA

Atkabiklio veika

• veikia, kai nuotėkio srovė viršija nustatytą vertę;
• veikia, kai apkrovos srovė viršija nustatytą vertę;
• veikia per 200ms, kai fazinė įtampa padidėja iki 270±10V ir
neveikia iki 0,05s, kai U=300V;
• veikia, kai neutraliame laide įtampa U=45±5V;
• veikia, jeigu sukeisti fazės ir neutralus laidai;
• veikia, kai nutrauktas neutralus laidas.

Suveikties indikacija

Žalias ir raudonas LED diodas

Plotis

4 moduliai

Standartų atitiktis

IEC 61009, EN 61009

2 lentelė. Kombinuotų įtaisų LIMAT DN pagrindinės charakteristikos

7,5 moduliai
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ziai SSA moduliai, sujungiami su maksimalios srovės automatiniais jungikliais
(serijos DIFO modulis 2p ir DIFO modulis
4p) bei moduliniai gaminiai LIMAT 2 DN
ir LIMAT 4 DN , kuriuos sudaro automatinis jungiklis, SSA įtaisas, apsauga nuo
įtampos padidėjimo, apsauga nuo N ir
PE laidininkų trūkių bei indikacija apie
pažaidą. 1-oje ir 2-oje lentelėse pateiktos LIMAT serijos gaminių pagrindinės
charakteristikos.

a)

1-oje lentelėje pateikti SSA įtaisai yra
mažesnio jautrio ir naudotini žmogaus
aplinkos apsaugai nuo gaisro, apsaugai
nuo elektros įrenginių su didele natūraliąja nuotėkio srove bei grandinių, apsaugotų keliais SSA įtaisais, selektyvumui
užtikrinti. Paprastai tokie SSA įtaisai turi
būti įrengiami pastato įvadiniuose skydeliuose. Tinka grandinėms, kurių galia
nuo 1 iki 9 kW vienfaziame režime ir nuo
3 iki 25 kW trifaziame režime.

b)

1 pav. LIMAT 2 DN ir LIMAT 4 DN gaminiai: a – bendras vaizdas; b – jungimo schemos

poveikio avarinės situacijos metu, netgi naudojant SSA įtaisus TN-C ir TN-CS tinkle išlieka aukštesnė, negu TN-S
ir TT tinkle. Visa tai lėmė kombinuotų
modulinių AI įtaisų, reaguojančių į kelis įėjimo signalus naudojimą. Iš pradžių
rinkoje atsirado SSA įtaisai su integruota
apsauga nuo viršsrovių (bendrinis pavadinimas RCBO įtaisai). Vėliau SSA įtaisai
buvo papildyti elementais, papildomai
reaguojančiais į 400/230 V įtampos tinklo avarinių įtampų kompleksą (UN – korpuso įtampa žemės atžvilgiu; UA – fazių
asimetrijos įtampa; Im – grandinės pa-

www.etibaltus.lt

žaidos srovė) bei papildomu kontaktu,
įtaiso suveikties metu, nutraukiančiu imtuvo PEN arba PE laidininkų grandinę.
Naudojant tokį įtaisą, TN-C, TN-S, TN-C-S
ir TT sistemų elektros tinklų elektrosaugos savybės suvienodėja.
Neseniai Lietuvos elektrotechninių gaminių rinkoje pasirodė nauja apsauginio
išjungimo SSA įtaisų pagrindu gaminama modulinių gaminių serija LIMAT. Šią
seriją sudaro vienfaziai (dvipoliai) ir trifaziai (keturpoliai) SSA įtaisai su integruota
apsauga nuo viršsrovių (serija LIMAT 2 SD
ir LIMAT 4 SD), atskiri vienfaziai ir trifa-

Srovės nuotėkio moduliai DIFO yra skirti montavimui į automatinius jungiklius
ETIMAT 6 arba ETIMAT 10. Sumontavę
nuotėkio modulius, turėsime srovės
nuotėkio jungiklį su automatiniu jungikliu, identišką LIMAT 2-SD ir LIMAT 4-SD
įtaisams. Modulius įmontuoti galima ir
patiems.
LIMAT 2 DN ir LIMAT 4 DN gaminiai taip
pat pagal savo parametrus gali būti instaliuojami pastato įvadiniuose įrenginiuose.
Ypač vertinga jų savybė išjungti tinklą,
kai į N laidininką patenka fazė.
LIMAT serijos gaminių panaudojimas
kartu su kitomis techninėmis elektrosaugos priemonėmis leidžia realizuoti
visą kompleksą aukščiau minėtų apsaugų, taip pat užtikrinti daugiapakopių selektyvių sistemų apsaugą nuo elektros
smūgio. LIMAT serijos gaminiai turi modulinį išpildymą, nedidelius gabaritus,
juos taip pat galima papildyti reikalingais priedais.
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Plieninių kabelių
tvirtinimo konstrukcijų
apsauga nuo korozijos

Rimas Lukšys,
Laimonas Dedūra
UAB „OBO Bettermann“
Šis straipsnis yra žurnale „Energijos
erdvė“ 2010 Nr.2(4) paskelbto mūsų
straipsnio „IEC 60364-4-44 Edition 2.0
2007-08. Elektros įrenginiai statiniuose. Apsauga saugai užtikrinti. Apsauga nuo įtampos svyravimų sukeliamų
trikdžių ir elektromagnetinių trikdžių.
Trumpas standarto aprašymas, atsižvelgiant į kabelių tvirtinimo konstrukcijų sistemas“ tęsinys. Straipsnio
tęsinyje toliau nagrinėsime standarto
LST – EN ISO 12944-2:2000 reikalavi-

mus, susijusius su kabelių tvirtinimo
konstrukcijų sistemomis.

supratimą apie koroziją kaip reiškinį
bei su ja susijusią riziką.

Pasaulinė kovos su korozija organizacija (PKO) neseniai paskelbė studiją, kurioje teigiama, kad nepaprastai
svarbu kontroliuoti koroziją kasdieniame gyvenime. Paprastai korozija
pastebima tik tuomet, kai rūdys jau
spėjo padaryti didelę žalą, o kartais
korozija išaiškėja po dramatiškų įvykių, pvz., sugriuvus tiltui ar atsiradus
vamzdynų nuotėkiams arba net įvykus sprogimui. Taigi, svarbu didinti

Pagal oficialių vyriausybės finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatus, tiesioginės su korozija susijusios išlaidos
išsivysčiusiose šalyse sudaro 3-4 proc.
BVP. Šie tyrimai taip pat parodė, kad
paprastas metalų sunykimas reikalauja
ne tik papildomų išlaidų. Pastebėtas
tiesioginis ryšys tarp saugumo, gyvenimo kokybės ir pavojaus sveikatai
visose pasaulio šalyse, įskaitant visų
pirma mažiausiai išsivysčiusias šalis.
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Korozijos klasė

C1

Tipinė aplinka
patalpose

Tipinė aplinka
išorėje

Šildomos patalpos su
švariu oru (biurai,
parduotuvės, mokyklos,
viešbučiai)

Korozijos
paveikis

Vidutinis
dengiamojo
cinko
sluoksnio
sumažėjimas
per metus

Labai mažas

< 0,1 µm
per metus

Mažas

nuo 0,1 iki 0,7
µm per metus

Vidutinis

nuo 0,7 iki 2,1
µm per metus

Didelis

nuo 2,1 iki 4,2
µm per metus

Rekomenduojami plieninių kabelinių trasų apsaugos būdai: karštas cinkavimas
juostiniu metodu; cinkavimas galvanizavimo metodu; dažymas.

C2

Nešildomi pastatai,
kuriuose susidaro
kondensatas (sandėliai,
sporto salės)

Mažai užterštas oras
(kaimo vietovės)

Rekomenduojami plieninių kabelinių trasų apsaugos būdai: karštas cinkavimas
juostiniu metodu; cinkavimas galvanizavimo metodu; dažymas.

C3

Drėgnos, labai drėgnos
patalpos su nedideliu
oro užterštumu (alaus
daryklos, pieninės,
skalbyklos)

Miestų ir pramoninių
rajonų oras su sieros
dioksido užterštumu,
pajūrio sritys su
neypatingai sūriu oru

Rekomenduojami plieninių kabelinių trasų apsaugos būdai: karštas cinkavimas
panardinimo būdu; padengimas dvigubo panardinimo (angl. Double-Dip) būdu.

C4

Chemijos pramonės
gamyklos, vidaus
baseinai, pramoninės
dirbtuvės, laivų
statybvietės

Pramoniniai
rajonai, pajūrio
sritys su vidutinio
druskingumo oru

Rekomenduojami plieninių kabelinių trasų apsaugos būdai: karštas cinkavimas panardinimo būdu;
padengimas dvigubo panardinimo (angl. Double-Dip) būdu .

C 5-I

Pastatai arba aplinka
su pastoviu ir dideliu
kondensato susidarymu
ir labai stipriu oro
užterštumu

Pramoniniai rajonai su
dideliu oro drėgnumu
ir agresyvia atmosfera.

Labai didelis
(pramonė)

nuo 4,2 iki 8,4
µm per metus

Rekomenduojami plieninių kabelinių trasų apsaugos būdai: padengimas Duplex būdu;
nerūdijančio plieno arba rūgštims atsparaus plieno kabelinės trasos .

C 5-M

Pastatai arba aplinka
su pastoviu ir dideliu
kondensato susidarymu
ir labai stipriu oro
užterštumu

Pajūrio sritys ir
rajonai su dideliu
oro druskingumu

Labai didelis
(jūra)

Rekomenduojami plieninių kabelinių trasų apsaugos būdai: padengimas Duplex būdu;
nerūdijančio plieno arba rūgštims atsparaus plieno kabelinės trasos; specialūs apsaugos sprendimai.
Korozijos klasės pagal LST- EN ISO 12944

nuo 4,2 iki 8,4
µm per metus
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Tyrimai taip pat parodė, kad dėl vandens tiekimo sistemų korozijos kelyje
nuo šaltinio iki vartotojo prarandamas
net vienas trečdalis geriamojo vandens. Viešosios infrastruktūros objektų
pvz., tiltų, kelių konstrukcijų, statinių
ir skysčių konteinerių, saugos lygis dėl
korozijos poveikio gali būti sumažėjęs. Todėl yra labai svarbi transporto
sistemų, įskaitant sausumos, jūros ir
oro transportą, apsauga nuo korozijos.
Daug naujų energijos technologijų,
pvz., vėjo jėgainės jūroje, jūrų turbinos po vandeniu, yra veikiamos korozijos dėl aukšto teršalų lygio, todėl
labai svarbu surasti tinkamus apsaugos nuo korozijos sprendimus.
Plieninės kabelių tvirtinimo konstrukcijos (laiptai, latakai), kurios plačiai naudojamos įvairiuose pastatų ir infrastruktūros objektuose, kurios laiko žmonių
ir pačių pastatų saugos atžvilgiu svarbius kabelius taip pat gali būti pažeidžiamos korozijos. Standartas LST EN
ISO 12944 nustato pagrindinių plienines konstrukcijas veikiančių aplinkos
tipų klasifikaciją ir tų aplinkos tipų ėsdinantį poveikį. Vienoje standarto dalyje nustatytos aplinkos oro korozinio
poveikio kategorijos, pagrįstos standartinių bandymų elementų masės praradimu (arba storio praradimu), aprašytos tipiškos aplinkos rūšys, kuriose
eksploatuojamos konstrukcijos, taip
pat pateikiami patarimai, kaip įvertinti
aplinkos oro korozinį poveikį.
Naudotis aukščiau pateiktos lentelės
duomenimis ir juos taikyti objekto projektavimo stadijoje yra labai svarbu,
nes tai padeda apsaugoti investuotojo turtą bei sumažinti su saugumu
susijusius pavojus.
Pateikiame keletą plieninių kabelių
gamintojų dažniausiai naudojamų
metodų, skirtų užtikrinti priimtiną
gaminių apsaugą nuo korozijos, pavyzdžių (1-4 pav.).

1 pav. Cinkavimas galvanizavimo būdu (pagal standarto LST EN 12329 reikalavimus)
– cinkuojamos smulkios detalės sudedamos į nuolatinės srovės elektrolizės
vonią. Vidutinis susidarančio apsauginio cinko sluoksnio storis 2,5 - 10 µm.

2 pav. Karštas cinkavimas juostiniu metodu (pagal standarto LST EN 10327 reikalavimus)
– lakštinio arba apvalaus plieno detalės automatiškai stumiamos per išlydyto
cinko vonią. Vidutinis susidarančio apsauginio cinko sluoksnio storis 20 µm.

3 pav. Karštas cinkavimas panardinimo būdu (pagal standarto LST EN ISO 1461
reikalavimus) - cinkuojamos detalės po vieną panardinamos į išlydyto cinko vonią.
Vidutinis susidarančio apsauginio cinko sluoksnio storis 40 µm - 60 µm.

Taikant Duplex būdą medžiaga cinkuojama ir padengiama plastiku (didelio
mechaninio atsparumo epoksidonėspoliesterio dangos sluoksniu), apsaugančiu nuo cheminio poveikio.
Straipsnio autoriai tikisi, kad aukščiau
pateikta informacija padės teisingai
pasirinkti plienines kabelių tvirtinimo trasas, taip pat teisingai įvertinti
galimą korozijos poveikį.

4 pav. Dvigubo panardinimo (angl. Double-Dip) būdas. Šiuo metodu apsauginis
sluoksnis susidaro iš cinko ir aliuminio eutektikumo bei cinko, aliuminio ir geležies
lydinio. Vidutinis susidarančio apsauginio cinko sluoksnio storis 23 µm.
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mos kiekį, nedarantį reikšmingos įtakos
šilumos tiekimo sistemos kainai, arba
jų veiksmai nedaro įtakos (ar ketinimai,
jei jie būtų įgyvendinti, negalėtų daryti
įtakos) ūkinei veiklai toje centralizuoto
šilumos tiekimo sistemoje.
Jeigu naujo nepriklausomo šilumos gamintojo kaina būtų mažesnė nei kitų šilumos gamintojų, tačiau pelnas didesnis
nei nustatytas normatyvinis pelnas, Komisija turės teisę sumažinti tokio naujo
nepriklausomo šilumos gamintojo kainą. Tokiu būdu efektyvesnis nepriklausomas šilumos gamintojas negautų pelno „premijos“ už savo efektyvumą, nes
visa nauda iš karto turėtų tekti šilumos
vartotojui, o nepriklausomas šilumos
gamintojas turės pasitenkinti Komisijos
nustatytu normatyviniu pelnu.

Apžvalgą paruošė advokatas Mindaugas Jablonskis
Advokatų kontora

www.rln.lt
2010 metų vasara buvo labai intensyvus laikotarpis energetikos teisėkūros
srityje. Per šį laikotarpį priimti ar pakeisti
net 59 dokumentai. Pateikiame trumpą
svarbiausių dokumentų (2010 06 01 –
2010 09 06) apžvalgą.

Pakeistas Šilumos
ūkio įstatymo
10 straipsnis
2010 m. birželio 1 d. Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymą, pagal kurį šilumos tiekėjai superka iš nepriklausomų šilumos
gamintojų šilumą, pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, deginant
atliekas iš iškastinio kuro, atitinkančią
kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus pagal šilumos
supirkimo iš nepriklausomų šilumos
gamintojų tvarką ir sąlygas, nustatytas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija).
Remiantis ankstesniu įstatymu, tvarką
ir sąlygas keitė Vyriausybė, o pakeitus
įstatymą - Komisija galės savo nuožiūra
keisti supirkimo sąlygas. Šilumos tiekėjai ir gamintojai turėtų įvertinti tai, kad
šilumos supirkimo sąlygos gali keistis
dažniau nei iki šiol ir atitinkamai įvertinti ilgalaikių investicijų atsipirkimo
riziką. Vadovaujantis šilumos vartotojų,

gamintojų ir tiekėjų teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principais, šilumos supirkimo tvarka ir sąlygos, kaip ir
ilgalaikė šilumos bazinė kaina, galėtų
būti nustatyta ne trumpesniam kaip
3-5 metų laikotarpiui.
Įstatyme taip pat nebeliko reikalavimo,
pagal kurį šilumos tiekėjai superka iš
nepriklausomų gamintojų šilumą, parduodamą mažesne kaina nei kaina, kuria
šilumą parduoda kiti nepriklausomi gamintojai. Visais atvejais šiluma, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų,
negali būti brangesnė negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos
sąnaudos. Šilumos tiekėjas, supirkdamas
šilumą iš keleto nepriklausomų gamintojų skirtingomis kainomis, prisidės prie
veiksmingos konkurencijos užtikrinimo
šilumos gamyboje.
Įstatymo pakeitimas nustato bendrą
principą, kad nepriklausomiems šilumos
gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta
tvarka (kaip ir kitiems šilumos tiekėjams).
Iki įstatymo pakeitimo tai buvo taikoma
tik tuo atveju, jei vienas ar keli nepriklausomi šilumos gamintojai gamino daugiau
kaip 50 proc. šilumos vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Esant
pagrįstam prašymui, Komisija turi teisę
priimti motyvuotą sprendimą netaikyti
privalomos šilumos gamybos kainodaros,
jei nepriklausomas šilumos gamintojas
ar susijusi grupė vienoje centralizuoto
šilumos tiekimo sistemoje gamina šilu-

Dėl sodininkų
lėšomis įrengtų
elektros įrenginių
išpirkimo terminų
2010 m. rugpjūčio 31 d. Vyriausybė nustatė, kad mėgėjiško sodo teritorijoje
sodininkų lėšomis įrengtos elektros
perdavimo ir skirstymo linijos, transformatorių pastotės, elektros skydinės
ir kiti elektros perdavimui ir skirstymui
skirti įrenginiai, įrengti iki 2002 m. liepos 1 d. bendromis vartotojų lėšomis, iš
bendrijų jų prašymu išperkami esamos
būklės iki 2011 m. liepos 1 d. Skirstomieji tinklai, išpirkę įrenginius, privalės
užtikrinti, kad nepablogėtų bendras
patikimumo lygis SAIDI (angl. System
average interruption duration index) ir
SAIFI (angl. System average interruption frequency index). Šiuo metu RST minimalus elektros energijos persiuntimo
patikimumo lygis SAIDIMPL = 77 min. ir
SAIFIMPL = 0,93 karto;VST: SAIDIMPL = 96 min.
ir SAIFIMPL = 1,29 karto, todėl įrenginius
perleidę sodininkai gali tikėtis elektros
patikimumo pagerėjimo.

Nacionalinė
atsinaujinančių
energijos išteklių
plėtros strategija
2010 m. birželio 21 d. Vyriausybė patvirtino Nacionalinę atsinaujinančių ener-

teisė
gijos išteklių plėtros strategiją, kuri be
kita ko numatė: skatinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, prioritetą
teikti ištekliams, kurie su mažiausiomis
sąnaudomis kuria didžiausią pridėtinę
vertę. Tuo tikslu – kuo daugiau naudoti biokurą. Atsižvelgiant į technologines
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus
galimybes ir ekonominį naudingumą, iki
2020 m. šiame sektoriuje šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių
turi būti padidinta ne mažiau kaip iki
50 procentų. Bendra įrengtų elektrinių
galia turi būti padidinta:
  vėjo elektrinių iki 500 MW;
  saulės elektrinių iki 10 MW;
  mažų (iki 10 MW) hidroelektrinių
iki 40 MW.
Šia strategija buvo nustatyti nacionaliniai prioritetai vėjo elektrinėms, bei nustatyta, kad didžiausią pridėtinę vertę
kurtų biokuro naudojimas. Pagal strategiją vėjo elektrinės 2017-2020 m. turėtų pagaminti po 1 250 GWh elektros
energijos per metus, o biomasės elektrinės nuo 2020 m. turėtų pagaminti 1 223
GWh elektros energijos per metus, kai
2010 m. poreikis yra apie 10 039 GWh
elektros energijos per metus.

Patvirtintas
Kogeneracijos
plėtros planas
2010 m. birželio 22 d. energetikos ministras patvirtino plėtrą atskirose savivaldybės pagal kogeneracijos technologiją ir kuro rūšis. Planuojama, kad
kogeneracinių jėgainių elektrinė galia
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plėsis 2011–2015 m. 569,45-681,74 MW
ir 2016–2020 m. 175,12 - 264,70 MW.
Komunalines atliekas energijai gaminti
numatyta naudoti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kiekvienoje iš šių savivaldybių
planuojama po 22 MW elektrinės galios
kogeneracija.

Liftų modernizavimas
2010 m. birželio 16 d. Vyriausybė nutarė
pakeisti nutarimą Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos
daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių
patvirtinimo“ ir energinį efektyvumą
didinančios priemone pripažinti ir liftų
atnaujinimą (modernizavimą), keičiant
techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais. Taigi ir renovuojami daugiabučiai galės tikėtis paramos ir liftų
atnaujinimui.

Patekimas į vartotojų
teritorijas – tik su
vartotojo sutikimu
Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas 2010 m. liepos 14 d. nusprendė
pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.
4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punktas
ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus
darbuotojams, pateikusiems tarnybinius

pažymėjimus, patekti į vartotojo patalpas ar teritoriją įrengti, keisti, prižiūrėti
ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus ir
elektros apskaitos schemos elementus,
jų plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis, prieštaravo Elektros energetikos įstatymo 20
straipsnio 2 punktui (gavus sutikimą patekti į gamintojų, vartotojų teritorijas ir
(ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti
elektros energijos apskaitos prietaisus
ar nustatyti jų rodmenis).
Teismas konstatavo: „Elektros energetikos įstatyme įtvirtintas toks įstatymų
leidėjo pasirinktas skirstomųjų tinklų
operatoriaus pareigų elektros energijos apskaitos srityje (t. y. pareiga įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos
apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis) vykdymo, tais atvejais, kai tam
būtina pateikti į vartotojų teritorijas ir
(ar) patalpas, modelis, pagal kurį vartotojas turi galimybę išreikšti savo valią
ir sutikti ar nesutikti įleisti skirstomųjų tinklų operatorių (jo darbuotojus) į
savo teritoriją ir (ar) patalpas, kita vertus, numatant skirstomųjų tinklų operatoriaus galimybės vykdyti įstatyme jam
nustatytas pareigas elektros energijos
apskaitos srityje užtikrinimo priemonę
– teisę skirstomųjų tinklų operatoriui
nutraukti elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie išreiškia
nesutikimą įleisti operatoriaus į savo
teritorijas ir (ar) patalpas nurodytiems
veiksmams atlikti“.
Energetikos ministro 2010 m. vasario
11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių analogiškos nuostatos išdėstytos 55 punkte taip pat gali būti nuginčytos teisme.

Diskusijos apie Lietuvos
energetikos dabartį ir ateitį
Apsilankykite
www.nefas.eu
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Anatolijus Drabatiuk
švenčia jubiliejų
Žurnalo Energijos erdvė kolektyvas nuoširdžiai sveikina Kauno technikos kolegijos lektorių Anatolijų Drabatiuką, dažnai rašantį mūsų žurnale profesonalius
ir aktualius straipsnius elektrotechnikos
temomis. Linkime jubiliatui, švenčiančiam šešiasdešimtmetį, daug sveikatos,
kūrybinių minčių, taip pat laukiame daug
straipsnių, kuriuos su malonumu ir toliau skelbsime mūsų žurnale.

Prašo lygių galimybių
visoms alternatyvios
energijos sritims
Vis dažniau specialistai prabyla, kad Lietuvoje netolygiai vystoma alternatyvios
energijos gamyba, nepakankamai analizuojamas realus su tuo susijęs energijos
poreikis, o pagal Ūkio ministerijos nustatytus vertinimo kriterijus ES struktūrinių fondų parama skiriama projektams,
kurie realiai atneša naudą tik tam tikros
siauros srities verslininkams, o visuomenės poreikiai ir bendra visuomenės
nauda alternatyvios energetikos srityje
ignoruojami.
Atidžiau nagrinėjant Ūkio ministro patvirtintą “Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai”
projektų finansavimo sąlygų aprašą
pastebėta, kad patvirtintame projektų
finansavimo apraše įtvirtintos išimtys
biodujų gamintojams yra neobjektyvios ir nepagrįstos.
Biodujos - tai specifinis produktas, kuris
išgaunamas iš organinės (tiek žmogaus,
tiek gyvūninės) kilmės atliekų. Susidarantys biodujų kiekiai (kiaulidėse, skerdyklose, sąvartynuose ir pan.) santykinai
nėra dideli, energetiniu požiūriu visos
Lietuvos atžvilgiu jie nėra naudingi,
todėl neturi būti finansuojami prioriteto tvarka. Gamintojas, vystantis gyvulininkystės kompleksus tikrai neplės
gyvulių skaičiaus vien dėl didesnio išgaunamų biodujų kiekio, nes tai nėra

jo pagrindinė veikla. Pabrėžtina, kad
biodujų išgavimas yra daugiau susijęs
su susidariusių atliekų tvarkymu (aplinkos kokybės gerinimu), o ne su energijos gamyba bei vartojimo efektyvumo
bei atsinaujinančių energijos išteklių
vartojimo didinimu. Biokuras – atvirkščiai – tai alternatyva importuojamam
iškastiniam kurui. Biokuro naudojimas
Lietuvos energetikos sistemoje galėtų
ženkliai mažinti iškastinio kuro sunaudojimą, taip pat mažintų šilumos, elektros
energijos gamybos savikainą. Tai, kad
Ūkio ministerijos patvirtintas projektų
finansavimo aprašas bei jo metodikos
nėra tinkamai paruoštos taip pat liudija
ir tai, kad pagal jame nustatytą metodiką prioritetinį finansavimą šiuo metu
gauna tik biodujų gamintojai.
Daugelyje šalių iš viso negalima pradėti verslo (gamybos), jei yra teršiama
aplinka. Tai yra verslininko, o ne visuomenės atsakomybė, susiskaičiuoti su
verslo organizavimu susijusius kaštus ir
organizuoti verslą taip, kad nenukentėtų aplinka. Deja, šiuo metu galiojantis
projektų finansavimo aprašas skatina
verslus, kurie teršia aplinką, nes susidariusių atliekų sutvarkymas yra organizuojamas ne verslininko rizika, o ES
struktūrinių fondų paramos pinigais.
Akivaizdu, kad tokia praktika yra ydinga, nes ES struktūrinė parama privalo
pirmiausia tenkinti viešuosius interesus,
o ne atskirus verslo interesus. Tikimasi,
kad Ūkio ministras peržiūrės šiuo metu
patvirtintą projektų finansavimo tvarką
ir ją pataisys taip, kad skirstoma ES paramos dalis bus naudojama ne siauriems
verslo interesams tenkinti, o plačiam
visuomenės ratui aktualių problemų
sprendimui – pigesnio (alternatyvaus)
kuro panaudojimas energijos gamybai,
infrastruktūros pritaikymas, jos plėtojimas ir pan. Taip pat rimtai svarstytina,
ar projektų energetikos srityje finansavimo klausimai neturėtų būti perduoti
Energetikos ministerijai.

Suskystintas dujas
gabenančių laivų
prastovos
Šalies gyventojams baiminantis dėl galimo dujų brangimo, suskystintų dujų perteklius patraukliai mažina jų pasaulines
kainas. Kataras, didžiausias pasaulyje suskustintų degiųjų dujų gamintojas, priverstas net stabdyti apie 66 proc. savo
įmonių. Šiuo metu 8 tanklaiviai, pakrauti
dar birželio mėnesį, vis dar stoviniuoja

Omano įlankoje. Šių laivų bendra talpa
yra 1,8 mln. kubinių metrų dujų.
PAN EURASIAN, EE informacija

Gervėms vėl teks
palikti Drukšius
Konferencijoje, kurią 2010 m. rugsėjo
15 d. organizavo Verslo žinios, buvo tvirtinama, kad naujoji branduolinė elektrinė (VAE) tikrai bus statoma. Taigi gervės,
kurios grįžo į savo pamėgtą Drukšių ežerą, vėl turės išskristi svetur. Tai atspindi
ir patvirtintas VAE logotipas.
Tardamas įžanginį žodį konferencijoje
Energetikos ministras Arvydas Sekmokas,
apžvelgęs energetinę Lietuvos perspektyvą, tvirtino, kad 2020 m. šalies ūkiui
kaip tik truks apie 1300 MW elektros
generavimo galių, todėl naujoji branduolinė jėgainė ir galėtų tą trūkumą
padengti. Paklaustas, ar įvardindamas
skaičių 1300 MW, turi omenyje projektuojamos VAE reaktoriaus galią, o tai
reiškia, kad tokiu atveju rezervą VAE gali
užtikrinti tik Rusijos energetikai, atsakė,
kad jis turėjo omenyje tik energijos poreikį, o ne reaktoriaus galias. Ministras
taip pat negalėjo atsakyti, kokia elektros
energijos kaina bus VAE statybos metu
ir ją baigus, nors jau dabar įvardinti viso
VAE komplekso statybos kaštai (10-17
mlrd. Lt) be elektros energijos kainos
padidinimo Lietuvai yra pakankamai
didelė ekonominė našta.
SEB Banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda, aptardamas makroekonominę aplinką VAE statybai, taip pat
rėmėsi naujos branduolinės elektrinės
1000 MW galiomis, taigi vėl tapo neaiškus energetinės nepriklausomybės aspektas dėl tų pačių rezervo užtikrinimo
galių. Pranešėjas taip pat pabrėžė, kad
svarbu skubinti VAE projektą jau vien
dėl to, kad atėję į valdžią „nedraugiški
branduolinei energetikai“ politikai jau
nieko negalėtų sustabdyti.
Ar Lietuva tikrai nori sinchronizuotis
su kontinentinės ES elektros energetikos sistema ir ar tikrai yra kuriama reali
Lietuvos energetinė nepriklausomybė
konferencijoje nebuvo diskutuojama.
Vis dėlto, galima tvirtinti, kad konferencijai buvo gerai pasiruošta – verslininkai
išklausė puikius pranešimus apie konkursų reikalavimus, įmonių sertifikavimo, standartų subtilybes ir kita.
www.nefas.eu
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Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Lietuvos Žemės ūkio rūmais rugsėjo 9 dieną organizavo seminarą apie
naujas biomasės gamybos technologijas
bei šios technologijos diegimo galimybes, vystant atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimą. Seminare dalyvavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
pirmininkas Jonas Šimėnas, Žemės ūkio
rūmų pirmininkas Bronius Markauskas,
Stokholmo karališkojo technologijos
universiteto profesorius Wlodzimierz
Blasiak (Švedija), Vroclavo technologijos universiteto profesorė Halina Pawlak-Kruczek, (Lenkija), Lenkijos įmonių
MicroJET Poland sp. z o.o. ir MEGAZEC sp.
z o.o. atstovai.
Seminaro metu buvo pristatyta biomasės mikronizavimo (pavertimo į degias
dulkes) technologija, taip pat visa technologinio proceso seka:
  biokuro (šiaudų, kitų augalų, medienos ir pan.) pavertimas degiu dulkių
mišiniu tam pritaikytuose nedideliuose regioniniuose fabrikuose;
  dulkių mišinio sandėliavimas specialiuose klimatiniuose konteineriuose
arba, naudojant šaldymą ir slėgimą,
degių dulkių kuro blokų gamyba
(kurie pakartotinai susmulkinami
jau jėgainėse);
  transportavimas į didesnes ar mažesnes jėgaines šilumos ir elektros
gamybai.
Tokio biomasės perdirbimo tinklo sukūrimas visiškai atitinka visuomeninį
interesą. Tokia sistema leidžia sukurti
pakankamai didelį kiekį darbo vietų
(skaičiavimais nustatyta, kad biokuru
pagaminta 1TWh leidžia sukurti apie
1000 darbo vietų), taip pat leidžia keisti brangiai importuojamą kurą vietiniu
pigesniu kuru.
Teigiama, kad per metus Lietuvos miškuose supūva dideli kiekiai medžio atliekų, o iš jų būtų galima pagaminti apie
2 TWh energijos. Per metus Lietuvoje
taip pat susidaro ir 2,4 mln. t šiaudų,
kurių energetinė vertė - 870 tūkst.tne.
Šiuo metu kurui sunaudoti būtų galima
apie pusę metų šiaudų derliaus, o sunaudojama tik 0,125 proc.
Seminare taip pat buvo pristatytos ir
mikronizuotų degiųjų dulkių, pagamintų iš šiaudų, deginimo technologijos. Deginant šiaudus susidaro kibūs
šlakai, kurie verčia dažnai valyti paku-

ras. Naujai pristatyta ir išbandyta technologija siūlo naudoti pseudo dujinius
degiklius, kurie yra labai panašūs į dujų
degiklius, taip pat siūloma naudoti specialias priemones, tokias kaip cheminiai
priedai, specialusis dažymas arba specialios degimo kameros, eliminuojančios
kibių šlakų susidarymą. Įdomu tai, kad
degimo procese atsiradę pelenai taip
pat yra puiki trąša.
Pertvarkant jau esančias jėgaines, naudojančias mikronizuotą biokurą, rekomenduojama taip parinkti įrengimus,
kad būtų galima naudoti mažiausiai
dviejų rūšių alternatyvų kurą. Tai padidintų jėgainių patikimumą. Specialistų
nuomone Lietuva turi puikią galimybę
vystyti unifikuotą biokuro tecnologijų
sistemą, o senųjų agregatų (pvz., esančių Elektrėnų elektrinėje) pritaikymas
mikronizuotam biokurui leistų šaliai
per pakankamai trumpą laiką ir palyginus mažomis sąnaudomis padidinti
savo energetines galias.
www.nefas.eu

Pasikeitimai NETA
vadovybėje
Vasaros viduryje pasikeitė Nacionalinės
elektros technikos verslo asociacijos vadovybė. Buvusiam ilgamečiui asociacijos prezidentui Broniui Rasimui perėjus
vadovauti Nacionaliniam Energetikos forumui, asociacijos direktoriumi išrinktas
Petras Povilas Škiudas.
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tines problemas, tenkinti vietinius poreikius ir taip pasiekti vietinių tikslų: nuo
bendruomenės sodų iki atsinaujinančios
energijos šaltinių panaudojimo ir vietinės ekonomikos atgaivinimo.
Kviečiame dalyvauti įžanginiame GYVA.
LT seminare apie bendruomenės valiutas
ir vietinius pinigus, kuris vyks š.m. lapkričio 5 d. Vilniuje. Seminarą ves John
Rogers, kuris yra vienas iš pasaulyje labiausiai žinomų šios srities specialistų,
konsultuojantis, mokantis ir šia tema
rašantis įvairius straipsnius.
Seminaras skirtas bendruomenių atstovams, finansų specialistams, viešosios politikos formuotojams, darnaus vystymosi
konsultantams, NVO atstovams, akademikams ir žurnalistams.
Daugiau informacijos: www.gyva.lt

Draugiški projektai
organizuoja fotografijos
konkursą – parodą
Kiekvienais metais Draugiški projektai
pristato naują kultūrinį projektą, kuriame susitinka įvairių pomėgių ir specialybių žmonės bei profesionalūs ir
pripažinti menininkai. Šiais metais
skelbiamas konkursas fotografijos mėgėjams ir profesionalams, kurio tema –
“Draugiška energija”.
Daugiau informacijos:
www.draugiskiprojektai.lt

Naujojo asociacijos vadovo visa darbinė
veikla yra susijusi su elektros energetikos sektoriumi. Baigęs Vilniaus Gedimino Technikos Universitetą 1977 m. P. P.
Škiudas pradėjo dirbti Vilniaus elektros
tinklų Centrinės dispečerinės tarnybos
inžinieriumi, o 2008 m. jau buvo AB
„Lietuvos energija“ perdavimo tinklo
departamento direktoriumi, valdybos
nariu. Paskutiniu metu dirbo AB „Kachetijos Energodistribucija“ generaliniu direktoriumi.

GYVA.LT seminaras
Bendruomenės pinigai (angl. community
currencies, complementary currencies, local money) padeda kovoti su neigiamomis finansinės krizės pasekmėmis, siekia
atgaivinti suirusias bendruomenes, kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti prie
brangstančių išteklių. Vietinių pinigų
mechanizmas padeda bendruomenėms
geriau valdyti savo išteklius, spręsti vie-

Emilijos Jokubauskaitės nuotr.

Biomasės mikronizacija
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Best of.
Mūsų
gaminiai
Jūsų sprendimams.

Think connected. Patogus OBO pasiūlymas.
Naujienos projektuotojams ir montuotojams.
Mūsų gaminių nomenklatūrą sudaro virš 30.000
prekių. Dabar Jums siūlome patogų sprendimų,
medžiagų pasirinkimą iš naujai išleistų katalogų.
Jie suskirstyti pagal pramonės kryptis:

•
•
•
•
•
•
•

Foto elementų montav.ir apsaugos sprendimai
Pasiūlymai duomenų centrams
Pasiūlymai vėjo jėgainėms
Pasiūlymai tunelių statybai
Pasiūlymai maisto pramonei
Pasiūlymai elektrinėms
Pasiūlymai laivų statykloms

Užsakymai: OBO BETTERMANN UAB
370 5 2375911 E-paštas obo@obo.lt
www.obo.lt
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