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> Acti 9 išskirtinės kokybės ir techninių charakteristikų
modulinė sistema elektros energijos paskirstymui
5-ių kartų pramoninės gamybos patirtis ir 21 naujas patentas padarė
Acti 9 nauju etalonu žemos įtampos modulinių sistemų srityje
Acti 9 atitinka dviejų standartų
IEC/EN 60947 (taikomas pramonėje) ir
IEC/EN 60898 (taikomas pastatuose)
reikalavimus

Greitas kontaktų sujungimas –
garantuoja ilgesnį tarnavimo laiką

Užtikrinta sauga viso
įrangos gyvavimo
laikotarpiu:
mechaniškai susieta
kontaktų padėties
indikacija, atitinka IEC/
EN 60947 standarto
reikalavimus;
2-oji izoliacijos klasė
priekinei daliai;
izoliacijos įtampa: 500V;

Užtikrinama
100% koordinacija

Patikimi sujungimai – dvigubai
didesnis priveržimo momentas

3 lygio atsparumas
užteršimui.

Suveikimo indikacija –
raudona tik atjungus
grandinę dėl:
trumpo jungimo
ar perkrovos;

Patogus užrakinimo
mechanizmas

Klientų aptarnavimo centras:
(8~5) 2477773
support@lt.schneider-electric.com

www.schneider-electric.lt/acti9

nuotėkio srovės;
kitų gedimų (naudojant
atkabiklius).
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Mažieji branduoliniai
reaktoriai

Dr. Evaldas Maceika, Ignas Mickus

Pastaruoju metu pasaulyje daugėja diskusijų apie galimą mažųjų branduolinių reaktorių vietą energetikos sistemose.
Kadangi susidomėjusių šiomis idėjomis yra ir Lietuvoje, 2011 m. kovo 3 d. Druskininkuose, žurnalo „Energijos
erdvė“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos iniciatyva buvo surengta konferencija „Mažųjų branduolinių reaktorių
ir atsinaujinančios energetikos perspektyvos Baltijos šalyse iki ir po 2020 metų“. Konferencijoje kelių garsių pasaulio
kompanijų, vystančių šiuos projektus, atstovai supažindino su savo pasiekimais tobulinant mažųjų branduolinių reaktorių
technologijas bei galimą jų pritaikymą komerciniam naudojimui.
Pagal TATENA klasifikaciją mažaisiais branduoliniais reaktoriais laikomi iki 300 MW
elektros galios (MWe) branduolinės jėgainės [1] ir tai jau nėra nauja kryptis
pasaulinėje branduolinėje energetikoje.
Jau pats pirmasis „taikaus atomo“ panaudojimas elektros energijai gaminti
Obninsko AE Rusijoje buvo 5 ΜWe galios
AM-1 reaktoriuje [2]. Tai buvo RBMK tipo
kanalinio reaktoriaus prototipas, naudojantis lengvojo vandens aušalą bei grafito lėtiklį. Pirmoji komercinė AE, Calder
Hall jėgainė D. Britanijoje, vėlgi naudojo mažos galios 50MWe MAGNOX tipo
reaktorių [3,4]. Tiesa, pradžioje elektros
energijos gamyba buvo daugiau šalutinis

produktas šalia pagrindinės reaktoriaus
paskirties - gaminti plutonį branduoliniam ginklui. Būtent karinė pramonė ir
tapo pagrindine mažųjų reaktorių panaudojimo sritimi. Ten naudoti ir vis dar
tebenaudojami reaktoriai turi kelias ypatybes: pavyzdžiui, kariniame jūrų laivyne
eksploatuojami mažos galios branduoliniai reaktoriai pasižymi dideliu energijos tankiu ir naudoja stipriai 235U įsodrintą (20 – 96 proc.) branduolinį kurą [5].
Šiuo metu tokie reaktoriaus parametrai
laikomi netinkamais civiliniam panaudojimui dėl kritiškų problemų avarijos
atveju ir medžiagų, tinkančių branduoliniam ginklui, neplatinimo susitarimų.

Be to, šių mažųjų reaktorių gamyba ir
įrengimas pasižymi sąlyginai dideliais
kaštais, o tai juos padaro netinkamais
komercinei energijos gamybai. Todėl
lygiagrečiai mažiesiems buvo vystomi
ir didelės galios reaktoriai, kurių kainos ir galios santykis, t.y. 1 kWe įrengimo kaina tenkino elektros energijos
rinkos poreikius. Mažieji reaktoriai rado
pritaikymą tose srityse, kur kaina nėra
tokia svarbi arba nėra geresnės alternatyvos: jau minėtoje karinėje pramonėje; mokslinių tyrimų reaktoriai; elektros
tiekimui atokiose vietovėse, kur kitoks
apsirūpinimas energija neįmanomas,

Small nuclear
reactors

projects have introduced the participants with
the newest developments in the area of the
small nuclear reactor technologies and their
possible application for commercial use.

mary area of use for the small reactors which
were and are still used for various purposes
such as small power nuclear reactors used in
the navy, in which a high density electricity
of produced and a highly 235U-concentrated
(20-96%) nuclear fuel is produced [5]. Currently
such characteristic of the reactor is considered
unsuited for civil sector due to critical problems in case of emergencies and agreements
of the non-distribution of materials suitable
for nuclear weapons. Moreover, production
and installation of such small reactors has
considerably high costs which renders them
unsuitable for commercial production of energy. Also a high-power reactors with price
and power ratio (1kWe) meeting the needs of
electricity provision for the market were developed. The small reactors were implemented
in areas with non-critical focus on prices or in
such cases were the alternatives are absent,
such as military, scientific research reactors,

ENGLISH

Dr. Evaldas Maceika, Ignas Mickus
Currently the number of discussions regarding the possible of the small nuclear reactors
among the energy systems has increased.
People interested in this idea are also present
in Lithuania, therefore Energijos erdvė (Energy
World) and the Lithuanian Confederation of
Industrialists has organized in 3 March 2011
in Druskininkai a conference titled Prospects
of the small nuclear reactors and renewable
energy in the Baltic States before and after
2020. Representatives of a few leading world
companies working with development of such

The International Atomic Energy Agency classification indicates that the small nuclear reactors are power plants with up to 300MWe,
and this is not a new trend in the global nuclear energetic [1]. The first application of
the placid atom power used for production
of energy in the Obninsk power plant in Russia was a 5ΜWe in a AM-1 reactor [2]. It was
a RBMK-type channel reactor prototype with
light water coolant and black lead inhibitor.
The first commercial Calder Hall power plant
in Great Britain has also used a small power
50MWe MAGNOX type reactor [3,4]. In the
beginning the production of electricity was
a by-product of the primary aim of the reactor: the production for plutonium for nuclear
weapons. Military industry has become the pri-
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pavyzdžiui, 4x12 MWe galios Bilibino
AE Rusijoje, Magadano srityje.
Vystantis technologijoms ir kintant rinkos poreikiams pasaulio branduolinės
energetikos kompanijos įžvelgė galimybę
sukurti komerciškai konkurencingą mažąjį branduolinį reaktorių. Rinkos nišos
jiems plėtoti ir galimos technologijos
buvo apžvelgtos konferencijoje„Mažųjų
branduolinių reaktorių ir atsinaujinančios energetikos perspektyvos Baltijos
šalyse iki ir po 2020 metų“.

power supply for remote regions where there
are no alternative methods of powering, such
as 4x12 MWe Bilibin power plant in Magadan
region in Russia.
As technologies develop and the market interests for the nuclear energy shape, the nuclear energy companies have seen an opportunity to create a commercially competitive
small nuclear reactor. Their market niches and
technologies were discussed in the conference Prospects of the small nuclear reactors
and renewable energy in the Baltic States before and after 2020.

Westinghouse small reactor
Westinghouse is an American manufacturer of
reactor developing both high-power reactor
projects and small modular reactor (SMR) program [6]. The representatives of the company
have stressed during the conference the following advantages of their SMRs:

Westinghouse mažasis
reaktorius
Westinghouse - tai Amerikiečių reaktorių
gamintoja, be didelės galios reaktorių
projektų plėtojanti ir mažųjų modulinių
reaktorių programą (angl. SMR – Small
Modular Reactor) [6]. Konferencijoje
kompanijos atstovai akcentavo tokius
savųjų SMR privalumus:

metu. Modulinės reaktoriaus konstrukcijos dėka užsakovui pateikiamas poreikius geriausiai atitinkantis paketas.
  Greitas projekto realizavimas (prieinamumas rinkoje, licencijavimas,
statybos).
  Spartus jėgainės projekto įgyvendinimas statybos aikštelėje.

  Nuo pat pradžių tiksliai žinoma reaktoriaus kaina, neišauganti statybos

  Supaprastinta tiekimo grandinė –
visi komponentai iš anksto paruošti

  The exact price of the reactor is known
from the start, and it does not change during
the construction. The best suited set is delivered to the client due to the modular reactor
construction.

cuit driving the turbo-generator is connected from the outside. The safety hood of the
reactor is a compact modular steel construction with vacuum present inside during the
exploitation. Thus the dangers of hydrogen
combustion and over-pressure of the protection hood are reduced in case of emergency.
Moreover, licensed passive safety systems
are used which are already implemented in a
AP1000 reactor. In order to avoid severe consequences in case of emergencies like overheating and melting in the active zone, leak
or radionuclides, possible cooling of reactor
container, by flooding the lower part of the
protective cover with water, which does not
require external energy source or works performed by operator.

  Rapid implementation of the project (availability on the market, licensing, construction).
  Rapid implementation of the power plan
on site.
  Simplified supply chain: all components are
prepared in advance and brought by standard vehicles.
  Created based on a licensed AP1000 technology.
The reactors are the pressured water reactors
(PWR), however, differently from the already
operating large PWRs, all the primary circuit
components are included within he body of
the reactor. Only the secondary (vapour) cir-

The representatives of the Westinghouse
Company indicate that licensed high power
(1000MWe) III+ generation reactor AP1000 is
offered to meet the energy requirements of
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Pirmieji žmonijos branduoliniai reaktoriai
The first nuclear reactors

Pati pirmoji Obninsko AE Rusijoje buvo 5 ΜWe galios
AM-1 mažasis reaktoriuje, pradėjo veikti 1954 metais.
The very first power plant in Obninsk, Russia, had operated on
5ΜWe AM-1 mall reactor since 1954.

Pirmoji komercinė AE, Calder Hall jėgainė D. Britanijoje,
vėlgi naudojo mažos galios 50MWe MAGNOX tipo
reaktorių, veikė nuo 1956 m.
The first commercial Calder Hall power plant in Great Britain has
operated on low power 50MWe MAGNOX type reactor since 1956.

rijos atveju sumažėja vandenilio sprogimo bei apsauginio gaubto slėgio viršijimo pavojai dėl perkaitintų dujų slėgio.
Be to, naudojamos licencijuotos pasyvios saugumo sistemos jau pritaikytos
AP1000 reaktoriuje: avarijos atveju norint išvengti sunkesnių padarinių – aktyvios zonos perkaitimo ir išsilydymo
bei radionuklidų nutekėjimo, galimas
reaktoriaus indo aušinimas užtvindant
vandeniu apatinę apsauginio gaubto
dalį, nereikalaujantis išorinio energijos
šaltinio ar operatoriaus įsikišimo.
Tačiau pačių Westinghouse atstovų teigimu šiandieninių Lietuvos energetinių poreikių patenkinimui siūlomas
jau licencijuotas didelės (1000 MWe)
galios, III+ kartos reaktorius AP1000, o
mažieji reaktoriai įvardijami kaip galima
perspektyva tolimesnėje ateityje. Pasak
Westinghouse atstovų mažųjų reaktorių
realu tikėtis rinkoje nuo 2020 m.

Hyperion Power Generation
kompanijos mažasis reaktorius
Mažieji reaktoriai plačiausiai naudojami kariniame jūrų
laivyne, dažniausiai jie naudoja stipriai 235U įsodrintą
(20 – 96 proc.) branduolinį kurą
The small reactor are used the most widely in the navy, where
usually a high 235U-saturated (20-96%) nuclear fuel is used

ir atgabenami standartinėmis transporto priemonėmis.
  Sukurtas remiantis jau licencijuota
AP1000 technologija.
Šie reaktoriai yra suslėgtojo vandens
(PWR) tipo, tačiau skirtingai nuo jau
veikiančių didžiųjų PWR, visi pirminio

Moksliniai tiriamieji reaktoriai - dar vienas mažųjų
reaktorių taikymo pavyzdys.
Another area of application of the small reactors is the scientific
research reactors.

kontūro komponentai sutalpinti reaktoriaus korpuse. Iš išorės prijungiamas
tik antrinis vandens – garo kontūras,
sukantis turbogeneratorių. Reaktoriaus
apsauginis gaubtas yra kompaktiška iš
modulių surenkama plieninė konstrukcija, kurios viduje eksploatacijos metu
sukuriamas vakuumas. Tokiu būdu, ava-

Kita kompanija, konferencijoje pristačiusi
savo mažojo reaktoriaus viziją – Hyperion. Šios kompanijos siūlomas reaktorius įdomus tuo, kad tai tik 1,5x2,5 m
matmenų kapsulė, viduje turinti visus
komponentus, reikalingus saugiai branduolinei reakcijai palaikyti. Pabrėžiami
šie reaktoriaus privalumai:
  Reaktoriaus mobilumas - dėl mažų
matmenų telpa į standartinį konteinerį, gali būti transportuojamas laivu
traukiniu ar sunkvežimiu.
  Visiškai uždaras - nereikalaujantis
daug infrastruktūros.

ENGLISH
Lithuania today, and small reactors are offered
as a possible prospect in the future. Small reactors of Westinghouse should be expected to
enter the market by 2020.

The Hyperion Power
Generation small reactor
Hyperion is another company which has introduced their vision of a small reactor [8]. This
company offers a reactor which is a capsule of
only 1.5x2.5m in size with all the components
for maintaining safe nuclear reaction. The following advantages were introduced:
  Mobility of the reactor: a SFF reactor fits in a
standard container and could be transported
by sea, railroad or truck.
  Fully enclosed, requires little infrastructure.
The current idea is that after the exploitation
is discontinued, the reactor is shipped back

to the factory for recycling the fuel and radioactive waste.
  A safe solution from the point of view of
the non-distribution of nuclear weapon-suited materials.
  Safe reactor uses passive and surplus safety systems. Serviceable energy production
devices are fully separated from the reactor
unit. The temperature reaction coefficient
is negative.
  Service of the reactor does not require
large staff.
  Very small amount of low activity radioactive waste is left.
The power of the reactor is 25MWe. The fuel
used is Uranus nitride, thermal conductivity of
which is 4-8x higher than Uranus oxide, and
lead-bismuth coolant with low melting and
high boiling point is used. This allows for 500°C

working temperature, and the pressure of the
main circuit is close to that of the atmosphere.
Moreover, the lead-bismuth coolant acts also
as a biological shield against the ionizing radiation. The particulars of the construction allow
extending the period of use without reloading he fuel and additional service procedures
up to 8 to 10 years.
The concept of the reactor is an attractive
one, this is however only revolutionary ideas
for which a new chemical composition nuclear fuel and coolant is to be used which
is not year fully tested as prototype. It is evident that these novelties will take longer and
more complex licensing to ensure the safety
of this reactor.

The NuScale company small reactor
NuScale is the first company which prepares
to launch a modular nuclear power plant in
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Westinghouse mažasis modulinis reaktorius | Westinghouse small modular reactor

Reaktoriaus apsauginis gaubtas yra kompaktiška
iš modulių surenkama plieninė konstrukcija. Šis
reaktorius- tai praktiškai sumažinta jau licencijuoto
komercinio AP1000 reaktoriaus kopija.
Protective cover of the reactor is a compact steel
construction from modules. This reactor is a small
version of commercially licensed AP1000 reactor.

  Saugus branduoliniams ginklams
tinkamų medžiagų neplatinimo
pažiūriu.
  Saugus, nes naudoja pasyvias ir perteklines saugumo sistemas. Elektros
energijos gamybos įrenginiai, reika-

the market, composed from a selected number of small reactors (the total power of 45
to 1080MWe) [9]. A single reactor is a 45MWe
power; the power plant may contain up to 24
units. The reactors are built using a traditional PWR technology with simple (light) water
used as coolant. The nuclear fuel (UO2 saturation <5%) may be reloaded to each reactor
individually with a ca. 24-month cycle. It is
thought that the modular construction of the
power plant will allow the construction of all
main elements and systems at the plant. Due
to mass production, if should be less expensive, it would be easier to ensure high quality and shorten the time of constructing the
power plant. The efficiency of the production
calculated at the plant is 8x larger than that at
the construction site. A fully assembled reactor module weighting 400t (15x4.5m in size)
will be transported from the plant directly
to the construction site by special truck, rail-

Westinghouse mažojo reaktoriaus korpuse bus
montuojamos pagrindinės šilumos generavimo ir
perdavimo sistemos, reaktoriaus elektrinė galia –
200 MWe.
The power of the main heat generation and transfer systems of the
Westinghouse small reactor body is 200MWe.

Reaktorius surenkamas iš modulių, kurios į statybos
aikštelę galima atgabenti paprastu transportu.
The reactor is assembled from modules which can be brought to
the construction site with regular means of transportation.

laujantys priežiūros, yra visiškai atskirti nuo reaktoriaus bloko.

  Praktiškai nesukuria mažo aktyvumo
radioaktyviųjų atliekų.

  Neigiamas temperatūrinis reaktyvumo koeficientas.

  Reaktoriaus galia - 25 MWe. Naudojamas urano nitrido kuras, kurio
šiluminis laidumas yra 4-8 kartus
didesnis nei urano oksido, taip pat

  Reaktoriaus aptarnavimui nereikalingas gausus personalas.

road or barge. As there is an opportunity to
choose the number of the power plant reactors (modules), one can implement several reactors with small investment and expand the
power plant as required later funding this from
the sales of electricity generated by the power plant. This small reactor power plant uses
well known pressured water reactor technology, thus the licensing process to be initiated
after 2012 Q1 should proceed smoothly and
rapidly. The reactor itself is very safe as it has
a robust steel frame and is used in the water
pool dug out in the ground. It is considered
that the possibility of severe breakdowns for
such reactors (to melt the active zone) is extremely small: 1∙10-8 years-1. When compared
to the large Westinghouse AP1000 reactor, the
NuScale reactors transport the heat by natural
convection, it thus uses less tubes, pumps and
valves, which makes it cheaper. The NuScale
power plant will be 2 times more resistant to

earthquakes due to its robust steel constructions with barely using concrete. A large water pool installed in a solid ground should also
reduce seismic impacts on the reactors. The
first reactors will be constructed in the U. S.
with provision of rapid and reliable supply of
materials and nods. Preliminary calculations
indicate the construction price of a 12 module power plant (540MWe) to be 3700 to 4000
EUR per 1kWe installed power, i. e. ca. 2 bill.
EUR in overnight cost.

Other small and medium
power reactors
Next to the reactors described, there are also
some 50 various small and medium power
reactors created throughout the world. The
countries working in this area with the highest
intensity are Argentina, Brazil, Canada, France,
India, Japan, Korea, Russia, Southern African
Republic and the U.S. [1,12].
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švino-bismuto aušalas, pasižymintis žema lydymosi, tačiau aukšta
virimo temperatūra. Tai leidžia pasiekti net 500 °C darbinę temperatūrą, o pagrindiniame kontūre slėgis yra artimas atmosferiniam. Be
to, švino – bismuto aušalas atlieka
ir biologinio skydo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės funkciją. Konstrukcijos savybės leidžia eksploatacijos laikotarpį be kuro perkrovimo
ir papildomo aptarnavimo pratęsti
net iki 8-10 metų. Pagal dabartinį
vystytojų sumanymą, baigus reaktoriaus eksploatavimą, jis grąžinamas
atgal į gamyklą kuro ir radioaktyvių
atliekų perdirbimui.
Reaktoriaus koncepcinis sumanymas
patrauklus, tačiau tai vis dėlto yra „revoliucinės“ idėjos, nes jame numatoma naudoti naujos cheminės sudėties
branduolinį kurą ir aušalą, kuriems nėra
atlikta išsamių prototipų veikimo tyrimų.
Akivaizdu, kad šios naujovės pareikalaus
ilgesnio ir sudėtingesnio licencijavimo
laikotarpio, kol bus visiškai įsitikinta šio
reaktoriaus saugumu.

NuScale kompanijos
mažasis reaktorius
NuScale - pirmoji kompanija, žadanti
rinkai pasiūlyti modulinę branduolinę
jėgainę, kuri galėtų būti sudaryta iš pasirenkamo kiekio mažųjų reaktorių (suminė galia nuo 45 iki 1080 MWe). Vienas standartinis reaktorius yra 45MWe
galios [9], kurių jėgainėje galėtų būti
net iki 24 vienetų. Reaktoriai sukurti panaudojant tradicinę PWR technologija,

o aušalui naudojamas paprastas (lengvasis) vanduo. Branduolinį kurą (UO2
įsodrinimas <5 proc.) galima perkrauti
kiekvienam reaktoriui atskirai maždaug
24 mėnesių ciklu. Manoma, kad dėl modulinės elektrinės konstrukcijos visus
pagrindinius jos elementus ir sistemas
bus galima pagaminti gamykloje. Dėl jo
masinės gamybos ji turėtų būti pigesnė, būtų lengviau užtikrinama aukšta
kokybė, sutrumpėtų elektrinės pastatymo laikas. Skaičiuojama, kad gamybos produktyvumas gamykloje yra 8
kartus didesnis, negu statybų aikštelėje. Visiškai surinktą reaktoriaus modulį,
sveriantį 400 t (15x4,5 m dydžio) galima
bus tiesiai iš gamyklos gabenti į statybos aikštelę specialiu sunkvežimiu, geležinkelio vagonu ar barža. Kadangi yra
galimybė pasirinkti elektrinės reaktorių
(modulių) skaičių, galima iš pradžių su
nedidelėm investicijomis įdiegti keletą
reaktorių, o po to, pagal poreikį, plėsti
elektrinę iš gaunamų pajamų už parduotą elektrą.
Šioje mažųjų reaktorių elektrinėje naudojama jau gerai žinoma standartinė
suslėgtojo vandens reaktorių technologija, todėl jos licencijavimo procesas,
kurį planuojama pradėti nuo 2012 metų
pirmojo ketvirčio, turėtų vykti sklandžiai ir sparčiai. Pats reaktorius labai
saugus, nes turi tvirtą plieninį korpusą
ir eksploatuojamas panardintas į grunte iškastą vandens baseiną. Vertinama,
kad šio tipo reaktoriams sunkios avarijos tikimybė (kurios metu galėtų išsilydyti aktyvi zona) yra rekordiškai maža
– 1∙10-8 metai-1. Lyginant su didžiuoju Westinghouse AP1000 reaktoriumi,

NuScale reaktoriuje šiluma pernešama
natūralios konvekcijos būdu, todėl jame
naudojama mažiau vamzdžių, siurblių ir
sklendžių, dėl šių priežasčių jis yra santykinai pigesnis. Pabrėžiama, kad NuScale
atominė elektrinė bus 2 kartus atsparesnis žemės drebėjimams, nes ji surenkama iš tvirtų metalinių konstrukcijų, praktiškai nenaudojant betono. Seisminius
smūgius reaktoriams taip pat turėtų
slopinti didelis vandens baseinas, kuris
įrengiamas tvirtame grunte. Pirmuosius
reaktorius numatoma gaminti JAV, kurioje galima užtikrinti spartų ir patikimą
medžiagų bei mazgų tiekimą. Preliminariais skaičiavimais 12 modulių jėgai-

Reaktoriaus saugykla
Reactor Vault
Hyperion Power Modulis
Hyperion Power Module

Hyperion kompanijos siūlomas reaktorius įdomus
tuo, kad tai tik 1,5x2,5 m matmenų kapsulė,
viduje turinti visus komponentus, reikalingus
saugiai branduolinei reakcijai palaikyti.
The Hyperion reactor which is a capsule of
only 1.5x2.5m in size with all the components
for maintaining safe nuclear reaction

ENGLISH
The table contains the mostly developed small
and medium power reactors of the world.

The prospects of the small reactors
The reports reviewed reveal most general
advantages attributed to the small reactor
technologies. A simpler construction, acceptance for use and their universal application is
stressed. The projects of the power plants have
clear structure. The construction comprises of
standard modules which would allow saving
time and resources during construction and
licensing, and the indicated modular construction allows for various capacity power plant
projects. Moreover, a simpler construction is
stressed: a minimum amount of mechanical
components is used thus reducing the risks
of damages. The small reactors have passive
safety systems with greater efficiency, they have
cooling option without external power supply,
the use of natural environment-safe resources

is indicated. The issue of the passive safety is
extremely important after the incident at the
Japan Fukushima Dai-chi power plant, where
the ability to cool down the already turnedoff reactors was lost after the external power
supply was lost and the active systems have
failed to operate. The large area of application is
also stressed. Such reactors should be installed
in places where installation of transfer lines is
not technically possible or economically reasonable. Heating energy can also be used in
various ways, e.g. surplus heat may be used for
heating houses, if such reactor is constructed
instead of the city boiler-house, or used for desalting sea water in desert areas.
Bill Gates himself sees small reactors as a future
energy provision source which should solve
the issues of used fuel recycling and CO2 emission. He has invested in the implementation
of the TerraPower revolutionary reactor with
a traveling wave technology [13].

And yet...
Currently the small reactors only live on paper:
there is no a single commercial small reactor
prototype currently operating, the experience
of successful exploitation of a prototype is required for successful licensing. Moreover, there
are no actual commercial orders for the small
nuclear reactors, as the states developing nuclear energetics see the regular large power
houses as the primary sources of power provision. There is interest in small reactors also,
e.g. in the Czech Republic, which hopes that
the industry of the country itself would be
able to produce up to 80% nodes required
for the small nuclear power plant. Poland is
also actively interested and conducts its own
researches in the area of nodes required for
the small nuclear power plants. The opinion
of the Lithuanian Government about small reactors is that the discussion of this alternative
leads further from the strategically important
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5 Kondensatorius | Condenser
6 Kondensato šaldymas | Condensate Cooling
5 Turbogeneratorius | Turbine Generator

Jungimasis į vietinius tinklus,
šachtas, fabrikus ar karines bazes
Connection to local grid, mine, factory,
or military base.

Grindų lygis
Ground Level

Nulinė altitudė
Ground Level

4
Garų generatorius:
Steam Generator:
Perkaitintuvas
Superheater
Garintuvas
Evaporator
Avarinis aušinimas
Emergency Cooling

2

3

Pakaitintojas
Pre-Heater

Reaktoriaus saugykla
Reactor Vault
Hyperion Power Modulis
Hyperion Power Module

7
Reaktoriaus
saugykla
Reactor Vault

1

Hyperion branduolinės jėgainės su kompaktišku 25 MWe galios reaktoriumi koncepcija | A concept of a Hyperion power plant with a compact 25MWe power reactor

nės (540MWe) statybos kaina sudarys
3700 - 4000 EUR už 1kWe instaliuotos
galios t.y. iš viso apie 2 mlrd. EUR (angl.
overnight cost).

Kiti mažieji ir vidutinės
galios reaktoriai
Be jau minėtų reaktorių, pasaulyje yra
sukurta arba kuriama apie 50 įvairių mažųjų ir vidutinio dydžio reaktorių tipų.
Ypač aktyviai mažųjų ir vidutinių reaktorių srityje darbuojasi Argentina, Brazilija, Kanada, Kinija, Prancūzija, Indija,
Japonija, Korėja, Rusija, Pietų Afrikos
Respublika, JAV.

direction of Lithuania, namely the construction
of a new nuclear power plant in Ignalina, declared by the European Commission the most
important energetics project in the region.
The energy requirements should be fulfilled
as soon as possible, based on the Strategy of
Lithuanian energetics development. The III/
III+ generation large reactors are indicated
as the most realistic option in the report of
the evaluation of the Visaginas power plant
on the environment. With the rapid development of technologies of the small nuclear
reactors and increasing demand for power in
the region, it is realistic to estimate that the
small reactors will find their place in Lithuania
also due to their increased safety, flexibility of
power production and heating, smaller investments required for smaller power plants and
simpler construction.

Mažųjų reaktorių perspektyvos
Aptartuose kompanijų pranešimuose galima įžvelgti daugumai mažųjų reaktorių
technologijų būdingų bendrų privalumų.
Akcentuojama paprastesnė statyba, priėmimas eksploatuoti ir universalumas.
Jėgainių projektai struktūrizuoti - konstrukcija susideda iš standartinių modulių,
todėl sutaupoma laiko ir resursų statybos bei licencijavimo metu, o minėtos
modulinės konstrukcijos dėka galimas
įvairios galios jėgainių projektas. Be to,
pabrėžiama paprastesnė konstrukcija naudojamas minimalus kiekis mechaninių
komponentų, taip sumažinant gedimų
riziką. Mažuosiuose reaktoriuose efek-

tyviau pavyksta įdiegti pasyvias saugos
sistemas, aušinimo galimybė be išorinio
energijos tiekimo šaltinio, akcentuojamas natūralių gamtos procesų (konvekcijos, gravitacijos) panaudojimas. Verta
paminėti, kad pasyvios saugos klausimas pasidarė ypač aktualus po avarijos
Japonijos Fukušimos Daijiči AE, kai sutrikus išoriniam energijos tiekimui bei
nesuveikus aktyvioms sistemoms buvo
prarasta galimybė aušinti jau sustabdytus reaktorius. Akcentuojamos ir plačios
pritaikymo galimybės. Tokie reaktoriai
galėtų būti montuojami ten, kur neįmanoma apsirūpinti didelių jėgainių generuojama elektros energija, t.y. ten, kur
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Pagrindiniai mažųjų ir vidutinių reaktorių kūrimo projektai ir jų stadijos [IAEA]
The main projects for creating small and medium power reactors and their deployment status [IAEA]
Modelio pavadinimas
Design

Galia/
Capacity
(MWe)

Šalis
Country

Įrengimo stadija / Deployment status

PFBR-500

500

Indija
India (NPCIL)

Konstruojama, planuojama įrengti 2012 m.
Under construction - Commissioning 2012

PHWR-220

220

Indija
India (NPCIL)

Daug blokų veikia, kai kurie įrenginėjami
Many units in-operation, some
under construction

CEFR
(China Experimental
Fast Reactor)

20

Kinija
China (CIAE)

Pasiekta kritinė riba 2010 m. liepą
Achieved criticality, July 2010

SVBR-75/100

106

Rusija
Russia (AKME)

Detalūs brėžiniai
Detailed design

KLT-40S

40

Rusija /Jūrinis reaktorius
Russia (OKBM) Marine
reactor derivative

2 blokai įrenginėjami
2 units under construction

CAREM

27

Argentina (INVAP/CNEA)

Brėžinių sertifikavimas paruoštas
prototipo įrengimui 2012 m.
Design certification toward
prototype construction in 2012

SMART

100

Korėja
Korea (KAERI)

Detalūs brėžiniai
Detailed design

IRIS

335

JAV
USA (Westinghouse)

Brėžinių sertifikavimas (laikinai sustabdytas)
Design certification (temporary postponed)

NuScale

45

JAV
USA (NuScale Power)

Planuojama kreiptis dėl
sertifikavimo 2012 m. sausį
Plan to apply for certification in January 2012

mPower

125

JAV
USA (B&W)

Planuojama kreiptis dėl sertifikavimo
2012 m. antroje pusėje
Plan to apply for certification later in 2012

4S

10

Japonija
Japan (Toshiba)

Detalūs brėžiniai
Detailed design

PRISM

311

JAV
USA (GE Energy)

Detalūs brėžiniai
Detailed design

Gaubtas
Containment

Korpusas
Reactor Vessel

Generatorius
Generator
Garo turbina
Steam Turbine
Kondensatorius
Condenser

Spiralinis garų generatorius
Helical Coil Steam Generator

Vandens baseinas po žeme
Water-Filled Pool Below Ground
Aktyvi zona
Nuclear core
Gaubtas
Containment

NuScale 45 MWe galios reaktoriaus modulis
The NuScale 45MWe power reactor module

Reaktorius
Reactor

NuScale branduolinę jėgainę gali sudaryti iki 24 atskirų branduolinių modulių
NuScale power plant may contain up to 24 individual nuclear modules
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techniškai ar ekonomiškai neapsimoka
tiesti perdavimo linijų. Galimas ir platus
šiluminės energijos panaudojimas, pavyzdžiui, perteklinė šiluma galėtų būti
panaudota būstų šildymui, tokį reaktorių pastačius miesto katilinės vietoje ar
panaudoti gėlinant jūros vandenį dykumų vietovėse.
Net ir visiems žinomas IT verslo magnatas B.Geitsas mažuosius reaktorius regi
kaip ateities energijos apsirūpinimo šaltinį, kuris išspręs panaudoto kuro perdirbimo bei anglies dvideginio emisijų
klausimus. Jo įmonė TerraPower plėtoja „revoliucinio“ (su keliaujančios bangos technologija) mažojo reaktoriaus
projektą [13].

Tačiau...
Šiuo metu mažųjų reaktorių kūrimo
stadija dar yra „popieriuje“ - nėra nei
vieno veikiančio komercinio mažojo
reaktoriaus prototipo, o sėkmingam licencijavimui būtina sėkminga prototipo
eksploatavimo patirtis. Be to, prieš statant reaktorių turi būti atlktos išsamios
kelių etapų saugos analizės, atliktos ir
suderintos poveikio aplinkai vertinimo
studijos, parengta ir patvirtinta detali
projekto techninė dokumentacija. Tai
paprastai lemia ilgą įrenginio kelią nuo
idėjos iki įgyvendinimo. Pavyzdžiui evoliucinio, tai yra sukurto išplėtojant jau
turimą eksploatavimo patirtį, reaktoriaus
AP1000 licencijavimo procedūra truko
kone ketverius metrus (nuo 2002 m.
kovo iki 2006 m. sausio) [14]. Pirmojo
AP1000 reaktoriaus statybos darbai Kinijoje pradėti 2008 m., o planuojama
darbų pabaiga 2013-2015m. Taigi turime
daugiau kaip dešimties metų trukmės
idėjos įgyvendinimo proceso pavyzdį.
Turint galvoje tai, kad minėtos mažųjų
reaktorių kompanijos paraiškas licen-

NuScale branduolinės jėgainės koncepcija, reaktorių moduliai veiks vandeniu užpildytame baseine
The NuScale nuclear power plant concept; the reactor modules will operate in a water-filled pool.

cijavimo procedūrai pradėti planuoja
pateikti ankščiausiai 2012 m. [15], bei
dauguma deklaruojamų įdėjų laikomos
„revoliucinėmis“, galime tikėtis ne ką
trumpesnio idėjos įgyvendinimo periodo. Kol kas neaiški ir būsimų projektų
kaina. Šiandien pateikiamas kainos įvertinimas traktuotinas tik kaip labai preliminarus. Be to, atsižvelgiant į minėtą
situaciją, šiuo metu vis dar nėra ir realių
komercinių užsakymų. Branduolinę energetiką plėtojančios valstybės apsirūpinimą elektros energija mato pirmiausia
panaudojant įprastas, licencijuotas didžiąsias elektrines, o mažosios jėgainės
šiuo metu kelia per daug klausimų dėl
reaktorių atsiradimo terminų ir įrengimo kainos. Realių užsakymų mažiesiems
reaktoriams galima tikėtis tuomet, kai
minėtos problemos bus išspręstos. Tiesa, susidomėjimas mažaisiais reaktoriais
juntamas - pavyzdžiui, Čekijos respublikos branduolinės energetikos atstovas
konferencijoje teigė, kad šalies pramonė

galėtų pati pagaminti iki 80 proc. visų
mažajai branduolinei jėgainei reikalingų
mazgų. Lenkija taip pat aktyviai domisi
ir net savarankiškai atlieka tyrimus mažųjų reaktorių srityje.
Lietuvoje mažieji reaktoriai kaip alternatyva Visagino AE projekte - nesvarstytini. Norint VAE projektą pritaikyti mažųjų
reaktorių statybai reikėtų ne tik sulaukti
technologijų licencijavimo proceso pabaigos, bet ir daugumą jau atliktų darbų
atlikti iš naujo, o tai projekto įgyvendinimą nukeltų neapibrėžtam laikotarpiui. Vistik, vystantis mažųjų branduolinių reaktorių technologijoms, augant
energijos poreikiui regione, labai realu
tikėtis, kad mažieji reaktoriai ateityje
galėtų rasti savo vietą ir Lietuvoje - dėl
didesnio saugumo, lankstumo gaminant elektros energiją ir energiją būstų šildymui, greitesnės ir paprastesnės
statybos galimybės, mažesnės pradinės
investicijos poreikio.

Diskusijos apie Lietuvos
energetikos dabartį ir ateitį
Apsilankykite
www.nefas.eu
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Atsinaujinanti
energetika – galima ar
būtina ateities investicija?

Požiūris į atsinaujinančią energetiką Lietuvoje
Martynas Nagevičius
2006 metais Europos Komisija suorganizavo visų ES narių piliečių Eurobarometro apklausą, kuria buvo siekiama išsiaiškinti esamą piliečių sąmoningumą
naudojant atsinaujinančius energijos
išteklius. Atsakant į klausimą, „Ar sutiktumėte mokėti daugiau už energiją,
pagamintą iš atsinaujinančių energijos
išteklių?“ vidutiniškai 34 proc. ES piliečių atsakė „taip”. Daugiausiai teigiamų
atsakymų buvo gauta apklausiant Danijos, Liuksemburgo, D. Britanijos, Suomijos respondentus (nuo 46 proc. iki
52 proc.). Iš gautų apklausos rezultatų
matosi, kad Vakarų Europos piliečiai
yra kur kas pozityviau nusiteikę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros
atžvilgiu, nei Rytų Europos piliečiai. Iš
Rytų Europos šalių daugiausiai respondentų, atsakiusių į klausimą teigiamai
buvo užfiksuota Estijoje (32 proc.), Čekijoje ir Vengrijoje (po 26 proc.). Lietuva šiuo atžvilgiu užėmė paskutinę vie-

tą ES - tik 14 proc. teigiamų atsakymų,
atsilikdama ne tik nuo taip pat žemą
sąmoningumą parodžiusių Portugalijos, Slovakijos, Maltos ir Latvijos, bet ir
nuo tuo metu buvusių oficialių šaliųkandidačių į ES – Kroatijos, Turkijos,
Rumunijos piliečių.
Tokiu apklausos rezultatu nereikėtų
stebėtis, matant, kaip Lietuvos politikai formuoja viešąją nuomonę apie atsinaujinančius energijos išteklius. Iš esmės Lietuvos politikų ir valdininkų tarpe
vyrauja dviguba nuomonė. Pirmoji jų su nedidelėmis išimtimis visuomet patikins, kad atsinaujinanti energetika yra
„labai gerai“ ir būtina plėtoti. Tačiau kita
nuomonė, kuri yra kur kas pastebimesnė
visuomenėje, teigia, kad atsinaujinanti
energetika yra reikalinga, tačiau:
  Tai neturi būti verslininkų būdas
užsidirbti;

  Tai neturi padidinti energijos kainų;
  Tai neturi būti:
  Energija iš vėjo, nes atsiranda
rezervavimo ir balansavimo
problemos, be to – Lietuvoje nėra
pakankamai vėjo, o vėjo jėgainės
galimai kenkia paukščiams,
kariniams radarams ir aplinkiniams
žmonėms.
  Energija iš saulės, nes Lietuvoje nėra pakankamai saulės, o saulės
elektrinės veikiausiai yra pernelyg
brangios;
  Energija iš biokuro, nes Lietuvoje
nėra pakankamai biokuro, o pačio
biokuro naudojimas veikiausiai ati
ma žaliavas iš medienos plokščių
gamintojų ir pan.,
  Hidroelektrinėse pagaminta energija, nes taip gali būti pažeidžiama
bioįvairovė, užliejamos vertingos

ENGLISH

Renewable
energy:
possible or
inevitable future
investment?
Martynas Nagevičius
(Summary)

In 2006 the European Commission organized
a public opinion survey of citizens of all EU
Member States Eurobarometer, which was
intended to evaluate how conscious the citizens are with respect renewable energy resources. In response to the question “Would
you consent to paying more for energy produced from renewable energy sources?” the
average 34% of the surveyed EU citizens answered “yes”. Most positive responses were
received from the respondents in Denmark,
Luxembourg, United Kingdom and Finland
(from 46% up to 52%). The survey results
indicate that the citizens from the Western
European countries are much more positive
with respect to the development of renewable energy resources as compared with the
citizens from the Eastern European countries.
From the Eastern European countries the

most positive responses were received in
Estonia (32%), the Czech Republic and Hungary (26%). Lithuania in this respect took the
last place in the EU – with only 14% positive
responses, that way not only falling behind
Portugal, Slovakia, Malta and Latvia, but also
behind the candidate states to the EU at that
time - Croatia, Turkey and Romania.
Such survey results should not be surprising in
view of how the Lithuanian politicians shape
the public opinion about renewable energy
resources. Essentially, the Lithuanian politicians and civil servants may be divided into
two groups in accordance with the perception shared. The first one will always, with a
few exceptions, assure you that renewable
energy is “very good” and must be developed. However, the other group, which is
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t eritorijos, gali būti kenkiama žuvų
migracijai ir pan.;
  Komunalinių atliekų deginimas,
nes tai veikiausiai yra “baisus gyventojų nuodijimas”.

Visa bėda, kad jei atsinaujinanti energija nebus būdas užsidirbti ar sutaupyti (tai yra – kad įdėtos investicijos
atsipirktų), tai niekas į atsinaujinančią
energetiką ir neinvestuos, kad ir kiek jos

naudojimas būtų naudingas valstybės
ekonomikai. O įvertinus visus aukščiau
išvardintus galimus „tačiau“ alternatyviai energetikai daugiau beveik kaip ir
nieko nelieka.

Čia pateikti tik keli pavyzdžiai, kaip politikai formuoja visuomenės skeptišką požiūrį į
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo rėmimą ir platesnį naudojimą:

„Visų pirma norėčiau įvertinti Europos ir
Lietuvos lobistų veiklą, siekiant energijos
gavybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių padidinti iki 23 proc. Reikia pripažinti
jie taip šauniai pasidarbavo Europoje, kad
dabar jau kalbama apie siekius didinti atsinaujinančius energijos šaltinius iki 40 proc.
Kas vyksta Europoje? Kas vyksta Lietuvoje?
Vyksta įžūlus „tautos plėšimas”.
„Aš kategoriškai prieš tokius atsinaujinančius
šaltinius, kurie apiplėšia tautą ir reikalauja iš tautos papildomai lėšų, o ne tie, kurie
duotų naudą valstybei, naudą žmonėms.
Kviečiu visus [...] susimąstyti dėl šio [Atsinaujinančių išteklių įstatymo] projekto, nes yra
per greitai tas projektas ir nėra koncepcijos, nėra bendros programos, kaip vystysis
toliau energetika. Negalima pritarti tiems,
kurie deficitinį biudžetą… padaro dar didesnį deficitą, nenurodydami šaltinių, kuo
bus kompensuojamos šios lėšos“.
„Vyksta toks veiksmas, kad galimi tautos plėšikai įsisiautėjo. Tuo metu, kai reikia kovoti
dėl biudžeto suvaldymo ir subalansavimo,
atsiranda tokių jėgų, kurioms svarbiausia
asmeninis praturtėjimas, ir ne verslo būdu,
bet atimant pinigus pakėlus elektros tarifus
iš visų Lietuvos piliečių. Tai tokia parama ir
smulkiam verslui, ir stambiam verslui, ir eksportui, ir vietiniam vartojimui? Toks iškyla

klausimas. Ne, taip pabloginamas konkurencingumas visos Lietuvos, kas tik vartoja
elektros energiją, įskaitant ir benamį. Jeigu
2 centai – 100 mln. Lt, tai daugiau kaip
7 centų skirtumas, kai nori apiplėšti, kiek bus
milijonų? Ką, vėl bus mažinamos pensijos ir
atlyginimai, kad stabilizuotų biudžetą? Ar vėl
skolinsimės, mokėsime palūkanas? Tautos
plėšikai, mano manymu, negalintys valstybės, kaip aukos, išprievartauti ir apiplėšti,
jau paduoda į teismus, kaip girdėjote, dar
nespėjo gauti, o jau per teismus teisiasi. Kas
toliau? Kiek ilgai tauta kentės tokį įžūlumą,
ar atsiras jėga, kuri pasipriešins tiems, kurie
veda šalį į aklavietę ir bankrotą? Aš suprantu tuos, kurie bijo Rusijos naftos, dujų, kad
tie ištekliai nuolat brangs, baimė neleidžia
net pagalvoti, kad gali ir pigti. Reikia ne tik
mažinti baimę, bet ir didinti drąsą. Drąsūs
seimūnai – drąsi šalis!“
(Seimo narys V. Valkiūnas 2010.12.07-08)

much larger and more visible in the public,
will agree that renewable energy is a necessary, but it must not become a business
for entrepreneurs, must not increase energy
prices, must not be wind energy because of
accumulation and balancing problems. Moreover – there is not enough wind in Lithuania, wind power plants potentially harm the
birds, military radars and people. It must not
be solar energy because there is not enough
sun in Lithuania and solar power plants are
probably too expensive. It must not be biomass energy because there is not enough
bio fuel in Lithuania and the very use of bio
fuel is likely to limit the availability of materials for fibreboard manufacturing, and so
on. Hydroelectricity is also inappropriate as
it may have effect upon biodiversity, cause
flooding in valuable areas, can be detrimen-

tal to fish migration, etc., and the burning of
municipal waste is a “terrible poisoning of
the population”.

„Aš matau šiandien Lietuvoje labai stipriai
vyraujantį lobistų balsą, kai kalbama apie
žaliąją energetiką“.
(Ministras pirmininkas A. Kubilius 2010.11.04)
„Nustatant [elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių] supirkimo tarifus reikėtų žiūrėti
ne gamintojų, o vartotojų interesų.“
(Energetikos ministras A. Sekmokas 2011.02.18)

The problem is that if renewable energy
is not a way to make money or save (that
is – to recoup the investments made), then
nobody will invest into renewable energy
no matter how beneficial it may be to the
state economy. And after considering all of
the above mentioned possible “must note”,
there is almost nothing else left for the alternative energy.
With examples of good case studies from
foreign countries the article demonstrates
clear advantage of renewable energy which
benefits energy production and economic
development.
Support to renewable energy cannot be

„Čia ne žaidimai, čia kalbama ne apie tai,
ar politiškai gražu yra atsinaujinantys šaltiniai, ar negražu, bet sakau kitą dalyką: mes
būsime apstatyti atominėmis elektrinėmis,
būsime apstatyti triūbomis, o patys prisistatysime malūnų ir mokėsime didžiausią
kainą už elektrą.
Štai ko mes sulauksime, jeigu [Pasiūlymui
padidinti atsinaujinančių išteklių plėtros
planus Atsinaujinančių išteklių įstatyme]
pritarsime“
(Seimo narys K. Daukšys 2010.12.07)“
„Dabar žiūrėkite – saulės energija. Kur Lietuvoje saulė? Saulė už debesų. Ar žinote, kiek
mūsų gyventojai sumokės už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas? [... ]. Vėjas.
Tikrai, savo energetikos problemų neišspręsime ir pristatydami šimtus vėjo jėgainių,
juo labiau kad nėra kur jų per daug statyti. Pažaisti galima [...], bet visų energetikos
problemų tikrai neišspręsime.
Dar noriu pasakyti, kad tiek vėjas, tiek saulė
klimato kaitos požiūriu nėra neutralūs dalykai, nes jų sukūrimui ir pastatymui irgi reikalingi dideli anglies dvideginio išmetimai.
Aš tikrai nesu prieš atsinaujinančią energiją,
bet tokia realybė. [..]
(Seimo narė B. Vėsaitė 2010.12.07)

too low, because in such case it will not be
attractive for the investors and the national
plans will not be implemented. However,
the state support may not be too high, because then the social benefit will be directed
only towards a small group of society, that
is, the investors.
Development of support schemes for renewable energy is a very demanding work
that requires careful analysis, nonetheless,
renewable energy in Lithuania should be
supported, because in the long run it is definitely useful for Lithuania.
The support for the renewable energy itself
is no burden to the state. On the contrary –
in the long run it would make Lithuania a
more competitive country and improve the
life quality of its citizens.
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Klausimas: Ar jūs sutiktumėte brangiau mokėti už energiją pagamintą atsinaujinančių šaltinių pagalba?
Jei taip, kiek jūs sutiktumėte mokėti?
Question: Would you be prepared to pay more for energy produced from renewable sources than for energy
produced from other sources? If yes, how much more would you be prepared to pay.
Atsakymai: Iš viso TAIP
Answers: Total YES

plėtoti jėgainės turėtų garantuotą
nesikeičiantį „žalios“ elektros supirkimo tarifą visą 12 metų laikotarpį.
Nustatytas ir konkretus prijungiamų
prie elektros tinklų naujų atsinaujinančią energiją naudojančių elektrinių prijungimo kaštų kompensavimo mechanizmas, taip pat parama
„žaliai“ elektrai, pagaminamai nedidelėse elektrinėse savo buitiniams
poreikiams padengti, netiekiant jos
į elektros tinklus. Supaprastinamas
mažų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių jėgainių statybos reglamentavimas
  Numatytas paramos atsinaujinančios
energetikos plėtrai kituose sektoriuose mechanizmas, sukuriant nacionalinę ir savivaldybių atsinaujinančių
energijos išteklių plėtros specialiąsias
programas, kurioms nustatyti aiškūs
ir nedviprasmiški finansavimo šaltiniai, iš kurių pagrindinis – įstatymu
nustatyta biudžeto pajamų iš akcizo,
mokamo už iškastinį kurą (įskaitant
ir naujai įvesto akcizo už gamtines
dujas) mokesčio dalis.

Gal būtent dėl šios priežasties taip sunkiai Seime į gyvenimą “braunasi” atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektas ir dar net nepriimtam
įstatymo projektui registruojamos pataisos, kurios visais įmanomais būdais
varžo vėjo ir kitos alternatyvios energetikos plėtrą.

Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo projektas
Įstatymo projektas buvo inicijuotas siekiant susisteminti, sunorminti ir sukonkretinti visą atsinaujinančios energetikos plėtros rėmimo sistemą. Garantuoti,
kad kiekvieną kartą pasikeitus Vyriausybei atsinaujinančios energijos rėmimas nesikeistų ir tokiu būdu padaryti
atsinaujinančią energetiką patrauklia
investicijoms sritimi. 2009 m. pradžioje šio įstatymo projekto rengimui buvo
suburta darbo grupė, į kurią įėjo Seimo
nariai, atskirų ministerijų specialistai,
aplinkosaugininkai, investuotojus į atsinaujinančią energetiką buriančių asociacijų atstovai, energetikos ir pramonės
kompanijas buriančių asociacijų atstovai,
kiti atsinaujinančios energetikos specialistai. Pagrindas projektui rengti buvo
paimtas neseniai atnaujintas Vokietijos
atsinaujinančios energetikos plėtrą reglamentuojantis įstatymas.
Darbo grupės nariai intensyviai dirbo

prie projekto rengimo, dažnai derindami skirtingas nuomones atskirais klausimais, kol galų gale parengė galutinį
įstatymo projekto variantą.
Įstatymo projektas iš esmės remiasi penkiais pagrindiniais principais:
  Nustatyti konkretūs atsinaujinančios energetikos plėtros tikslai iki
2020 metų.
  Numatytas elektros iš atsinaujinančių
energijos išteklių jėgainių rėmimo
principas, pagal kurį „žalia“ elektra
12 metų superkama iš visų pagal aiškią nediskriminuojančią tvarką pastatytų elektrinių už VKEKK teikimu
Vyriausybės nustatytą kainą. Kaina
nustatoma skirtinga skirtingo tipo,
dydžio ir atskirais atvejais – skirtingose vietose esančioms elektrinėms,
įstatymu reglamentuojant šią diferenciaciją, kurią Vyriausybė gali tik
išplėsti, bet ne susiaurinti. Vyriausybė galėtų nuolat peržiūrėti tą kainą,
atsižvelgdama į faktinę atsinaujinančios energetikos plėtrą skirtingo tipo
elektrinėse („žalios“ elektros gamybai
viršijant planuojamą plėtrą – mažinama, o atsiliekant – didinama), tačiau
pakeistos kainos galioja tik tiems„žalios“ elektros gamintojams, kuriems
plėtros leidimas išduodamas po kainos pakeitimo. Anksčiau pradėtos

  Nustatyti tam tikri įpareigojimai Valstybės institucijoms ir verslo įmonėms.
Pavyzdžiui įsipareigojimai vykdant
viešuosius pirkimus prie perkamos
įrangos kainos pridėti ir su įrangos
tolimesne eksploatacija susijusius
kuro bei šiltnamio dujų emisijų kaštus
per įrangos eksploatavimo laikotarpį. Taip pat įpareigojimas didelėms
kiaulių auginimo fermoms privaloma
tvarka įdiegti biodujų panaudojimo
energijai gaminti įrangą, įpareigojimai parduodant degalus, juose biodegalų dalis sudarytų ne mažesnę
nei nustatytą normą (10 proc. benzinui ir 7 proc. dyzelinui), o degalinių
operatoriai įpareigojami papildomai
atskirai prekiauti degalais, kuriuose
biodegalų dalis viršija aukščiau paminėtas normas.
  Perkeliamos ES direktyvos 2009/28/EB
dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nuostatos.
Darbo grupės parengtas projektas buvo
užregistruotas Seime maždaug dviem
mėnesiais vėliau, nei buvo numatyta
pagal planuotą darbų atlikimo grafiką,
t.y. 2010 m. vasario 18 d. Tačiau tada
prasidėjo labai keisti procesai. Nepaisant to, kad įstatymo projekto rengimo darbo grupėje dirbo specialistai
iš Energetikos ministerijos, 2010 metų
pavasarį pasirodė alternatyvus įstatymo
projektas, pristatomas kaip Vyriausybės
adaptuotas Energetikos ministerijos
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projektas. Energetikos ministerijos atstovai, dirbę bendroje darbo grupėje,
buvo atleisti, o alternatyvus įstatymo
projektas buvo pristatomas ne Energetikos ministerijos specialistų, bet „Lietuvos energijos“ samdomų garsios teisinės
kompanijos atstovų.
Vyriausybės projektas apėmė tik atsinaujinančios energetikos reglamentavimą
elektros energetikos sektoriuje. Projektas teisinės technikos prasme parengtas
labai gerai, tačiau savo esme – daugiau
ribojantis atsinaujinančios energetikos
plėtrą elektros energetikos sektoriuje
tam, kad atsinaujinančios energetikos
neatsirastų daugiau, nei reikalaujama
ES direktyvoje. Didelė dalis reguliavimo
yra perkeliama į poįstatyminius aktus,
tvirtinamus Vyriausybės arba atskirų
ministerijų.
Pagrindinis Vyriausybės projekte nustatomas principas, reglamentuojantis elektros iš atsinaujinančių energijos
išteklių plėtrą – konkursų sistema. Tai
yra – skelbiami konkursai atsinaujinančią energiją naudojančių elektrinių statybai. Konkurse dalyvauja investuotojai,
norintys skirtingose vietose statyti skirtingo dydžio elektrines. Konkurso kriterijus – pasiūlytas mažiausias priedas
prie rinkos kainų, iš VIAP (VIAP - mokestis, atitinkantis visuomeninių paslaugų
interesus) surinktų lėšų mokamas už
„žalią“ elektrą. Nacionalinis reguliatorius
tik nustato „lubas“, kurių negali viršyti
tarifas, mokamas už „žalią“ energiją. Iš
esmės – yra siūlomas tas pats konkursų
„žalios“ energetikos vystytojams principas, koks buvo iki 2008 metų tik su
pakeistu atrankos kriterijumi – vietoje
„didžiausio prisijungimo mokesčio“ naudojamas „mažiausio priedo prie rinkos
kainų“ kriterijus.
Tokia „konkursų“ sistema praktiškai ES
nenaudojama, išskyrus kelis atvejus –
Danijoje, statant dideles vėjo jėgaines
jūroje ir Prancūzijoje, įgyvendinant ypač
stambius projektus. Bet tiek Danijoje,
tiek Prancūzijoje šie konkursai, skirtingai nei siūloma Lietuvoje, yra rengiami
ne jėgainėms, bet investuotojams, siekiantiems investuoti į konkrečią jėgainę
konkrečioje vietoje.
Lietuvoje iki 2008 metų taikyta ir dabar
iš esmės siūloma schema jau parodė
visus savo trūkumus. Šia tema galima
būtų daug parašyti, bet pagrindinis tokios paramos schemos rezultatas – labai
lėta atsinaujinančios energetikos plėtra
ir sudaromos skirtingos investavimo
galimybės skirtingiems konkurso dalyviams, turintiems skirtingo lygmens

ryšius su savivaldybėmis ir aplinkosauginėmis institucijomis, reglamentuojančiomis naujų objektų statybą. Net ir
dabar, t.y. 2011 m. nėra pastatyta didelė
dalis elektrinių, kurių savininkai konkursus laimėjo dar 2006 m.
Vyriausybė labai stipriai palaikė alternatyvų teisininkų parengtą įstatymo projektą. Iš esmės neoficialiai buvo duota
suprasti – arba Seime užregistruotas
įstatymo projektas bus keičiamas, derinantis prie pagrindinių Vyriausybės projekto nuostatų, arba Vyriausybė oficialiai
registruos alternatyvų projektą.
Darbo grupės pirmininko sprendimu
buvo pasirinktas abiejų projektų derinimo scenarijus. Ir kompromisinis - antras
įstatymo projektas buvo užregistruotas 2010 m. rugsėjo 22 d. Vėliau įstatymas buvo dar kelis kartus keičiamas,
atsižvelgiant į skirtingų suinteresuotų
pusių pageidavimus. Trečias įstatymo
projekto variantas buvo užregistruotas
2010 m. lapkričio 4 d., ketvirtas variantas – 2010 m. gruodžio 22 d., penktas –
2011 m. kovo 18 d.
Palyginus pirmą ir paskutinįjį įstatymo
projekto variantus, paskutinis variantas
yra teisinės technikos prasme tobulesnis, bet kur kas aptakesnis, nei pirmasis.
Daugelis pirmame varian te įstatyme
apibrėžtų nuostatų yra iškelta iš įstatymo, numatant, kad jos bus realizuojamos
poįstatyminiais aktais. Ypač daug buvo
išimta įpareigojimų Valstybės institucijoms ir verslo įmonėms, taip pat nukelti
atsinaujinančios energijos plėtros terminai. Atsinaujinančių energijos išteklių
elektros energetikos sektoriuje dalis
buvo iš esmės perkelta iš Vyriausybės
projekto paliekant „konkursų“ principą
ir atsisakant bet kokios paramos „žaliai“

elektrai, suvartotai gamintojo savo buitiniams poreikiams.
Seimui priėmus net ir tokios redakcijos
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, tai vis tiek būtų didelis postūmis
plėtojant šią sritį Lietuvoje. Deja, įstatymas, kuris pirminiais planais turėjo būti
priimtas dar 2010 m. pavasarį vėluoja jau
metus. O teiginiai, kad tokiu būdu stabdoma atsinaujinančios energetikos plėtra, atsimuša į neoficialiai politikų teikiamą kontrargumentą – atsinaujinančios
energetikos plėtra tik didina energijos
vartotojų išlaidas. Ar teisūs šiuo klausimu politikai? Tačiau tik iš dalies.

Atsinaujinančios energetikos
plėtros įtaka energijos kainoms
ir nacionaliniam biudžetui artimiausioje perspektyvoje
Energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, šiuo metu
yra brangesnė, nei energija, pagaminta
įprastose jėgainėse – deginant iškastinį
kurą ar branduolinėse jėgainėse.
Europos Komisijos 2008 m. parengtoje
ataskaitoje Energy Sources, Production
Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and
Transport yra pateikta informacija apie
elektros energijos gamybos, naudojant
skirtingas elektros energijos gamybos
technologijas ir skirtingus išteklius,
kaštus šiuo metu ir tų kaštų kitimą iki
2030 m. Į gamybos kaštus yra įtraukti
tiek kapitalo kaštai, tiek sąnaudos kurui, tiek kiti pastovūs ir kintami kaštai.
Vertinant savikainą buvo priimta prielaida, kad investicija yra grąžinama per
visą elektrinės tarnavimo laikotarpį.
Tai yra - nevertinama tai, kad investuotojai ar finansuojančiuos institucijos
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paprastai siekia greitesnės investuotų
lėšų grąžos, nei įrangos eksploatavimo
laikotarpis. Todėl elektrinėse pagamintos elektros kaina paprastai yra dar didesnė, nei žemiau pateikti vidutiniai
gamybos kaštai.
Minimoje ataskaitoje įvertinta elektros gamybos savikaina naujuose šiuo
metu statomose elektrinėse. Iš ataskaitos matoma, kad iškastinį kurą naudojančiose elektrinėse elektros gamybos
kaštai yra kur kas mažesni, nei atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose elektrinėse. Pavyzdžiui akmens
anglį kūrenančiose naujose elektrinėse elektros gamybos savikaina svyruoja 14-21 ct/kWh ribose, gamtines dujas
kūrenančiose elektrinėse – 36-40 ct/kWh
ribose, o naujose atominėse elektrinėse - 19-31 ct/kWh ribose.
Tuo tarpu atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose elektrinėse elektros
gamybos savikaina yra kur kas aukštesnė:
vėjo jėgainėse sausumoje 26-38 ct/kWh,
vėjo jėgainėse jūroje 29-48 ct/kWh, kieto
biokuro elektrinėse 28-67 ct/kWh, biodujų elektrinėse 19-74 ct/kWh, o saulės
energiją naudojančiose elektrinėse net
1,8-3 Lt/kWh.
Jeigu lygintume elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos savikainą su elektros
energijos, generuojamose senose jau
atsipirkusiose jėgainėse, savikaina, tai
elektros energijos gamybos savikainų
skirtumas yra dar didesnis.
Vertinant prognozuojamą technologijų
tobulėjimą ateityje ir iškastinio kuro kainų neišvengiamą augimą, įvertintos ir
elektros energijos gamybos savikainos
elektrinėse, kurios bus pastatytos po 20
metų, tai yra 2030 metais. Prognozuojama, kad elektros gamybos savikainos
skirtumai įprastinėse elektrinėse ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose elektrinėse sumažės, tačiau
įprastinėse elektrinėse elektros gamybos
savikaina, išskyrus tam tikras išimtis, vis
tiek liks žemesnė, nei elektrinėse, naudojančiose atsinaujinančius energijos
išteklius. Panaši situacija yra ir su atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu moderniose šilumos gamybos
jėgainėse ar atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimu transporte.
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą konkurentiniu galima padaryti
tik dviem būdais – papildomai apmokestinant iškastinių energijos išteklių
naudojimą (kuro akcizo mokesčiai, CO2
mokesčiai) arba subsidijuojant atsinau-

jinančią energetiką (aukštesni nei rinkos
energijos supirkimo tarifai, investicijų
subsidijavimas ir pan.).
Taigi galime daryti išvadą, kad augant
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui, auga energijos vartotojų sąnaudos arba mokesčių mokėtojų surenkamo
biudžeto išlaidos. Galbūt Lietuvos politikai, stabdantys atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, tiesiog gina
Lietuvos piliečių interesus? Bet kodėl gi
tada priešingai elgiasi daugelis ES šalių
vyriausybių?
Pavyzdžiui, kodėl Danijos vyriausybė
2010 metų rudenį oficialiai patvirtino
nacionalinį tikslą iki 2050 metų iš vis
atsisakyti iškastinio kuro vartojimo Danijoje? Kodėl tai daro Danija, kuri šiaip
yra vienintelė šalis ES galinti save pilnai aprūpinti savo gaunamais iškastiniais energijos ištekliais? Kodėl Vokietija
2010 m. patvirtino nacionalinę energetikos koncepciją, kurioje numatoma atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame suvartojamos energijos balanse
2020 metais padidinti iki 18 proc., elektros sektoriuje iki 35 proc., 2030 m. iki
30 proc. , elektros sektoriuje iki 50 proc,
o 2050 metais iki 60 proc., elektros sektoriuje iki 80 proc.
Ar šių šalių Vyriausybės elgiasi neadekvačiai? O gal jie tiesiog aukoja savo
šalių ekonomiką vardan klimato kaitos
mažinimo pasaulyje?

Kodėl reikia remti
atsinaujinančią
energetiką Lietuvoje?
Iš esmės yra du atsakymo į šį klausimą
variantai – „skandinaviškas“ ir „lietuviškas“. Kiekvieną galima būtų rinktis pagal nuotaiką.
„Lietuviško“ atsakymo variantas.
2009 metais buvo priimta ES direktyva
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. Šios direktyvos tikslas yra pasiekti, kad 2020
m. atsinaujinančios energijos išteklių
dalis bendrame galutiniame energijos
vartojime ES sudarytų ne mažiau nei 20
proc. Siekiant šio tikslo, konkretūs tikslai buvo nustatyti kiekvienai ES šaliai
narei atskirai. Nustatant šiuos tikslus
visų pirma buvo atsižvelgta į situaciją
kiekvienoje šalyje 2005 m.
2005 m. situacija skirtingose ES narėse
buvo labai skirtinga. Kai kuriose ES šalyse jau 2005 m. atsinaujinančios energijos išteklių dalis bendrame galutiniame
energijos vartojime viršijo 20 proc. Tai yra

Švedija (39,8 proc.), Latvija (32,6 proc.),
Suomija (28,58 proc.), Austrija (23,3 proc.)
ir Portugalija (20,5 proc.). Tuo tarpu kai
kuriose ES šalyse atsinaujinančių energijos išteklių dalis buvo labai nežymi. Tai –
Malta (0 proc.), Liuksemburgas (0,9 proc.)
Jungtinė Karalystė (1,3 proc.), Belgija
(2,2 proc.), Nyderlandai (2,4 proc.), Kip
ras (2,9 proc.), Airija (3,10 proc.). Lietuva
šiuo atžvilgiu atrodė stipri vidutiniokė
(15 proc.).
Taip pat buvo įvertintas ir kiekvienos
šalies turtingumas – t.y. BVP, tenkantis
vienam gyventojui, bei atsinaujinančios
energijos išteklių plėtros potencialas. Todėl, pavyzdžiui, lyginant 2005 m. faktą ir
2020 m. tikslą, kai kurioms šalims „kartelė“ buvo pakelta pakankamai aukštai Jungtinei Karalystei (+13,7 proc.), Danijai
(+13,0 proc.), Airijai (+12,9 proc.), Prancūzijai (+12.7 proc.), Vokietijai (+12,2 proc.),
o kai kurioms šalims mažiau: Rumunijai (+6,2 proc.), Bulgarijai (+6,6 proc.),
Čekijai (+6,9 proc.).
Lietuvai, lyginant su 2005 m. rodikliu
buvo „pridėta“, lyginant su kitomis valstybėmis, nedaug – plius 8 proc. ir nustatytas įpareigojimas, kad 2020 m. atsinaujinančios energijos išteklių dalis
bendrame galutiniame energijos vartojime Lietuvoje sudarytų ne mažiau,
negu 23 proc.
Direktyvoje yra numatytas statistinių
pervedimų mechanizmas. Tai yra valstybė, kuri nepasiekia Direktyvoje nustatyto įpareigojimo, turi pirkti taip vadinamąsias „žaliąsias” kvotas iš valstybių,
kurios viršija savo įsipareigojimą. Taigi,
jei Lietuva nepasieks Direktyvoje nustatyto rodiklio, ji turės leisti savo biudžeto lėšas „žaliosioms“ kvotoms įsigyti.
Jei viršys savo įsipareigojimus – galės
parduoti. Ko realiai galima tikėtis, vertinant pastarųjų metų tendencijas, galima jau numatyti.
Iš pateikto grafiko matosi, kad Lietuvoje nuo 1990 iki 2009 metų naudojamų
atsinaujinančių energijos išteklių kiekis
nuolat augo ir 2009 m. pasiekė 0,84 mln.
tne (milijono tonų naftos ekvivalento).
Atsinaujinančių energijos išteklių dalis
bendrame galutiniame energijos vartojime kito labiausiai priklausomai nuo
to, kaip kito bendras galutinis energijos
vartojimas. Nuo 1990 iki 2000 m., taip
pat nuo 2007 iki 2009 m. krentant bendram galutiniam energijos vartojimui
Lietuvoje – atsinaujinančių energijos
išteklių dalis augo. Tačiau nuo 2002 m.
iki 2007 m. – bendram galutiniam energijos vartojimui augant greičiau, nei atsinaujinančių energijos išteklių naudoji-
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mui – atsinaujinančių energijos išteklių
dalis mažėjo.
Apgaulingą įspūdį gali sudaryti pastarųjų dvejų metų tendencija. Iš pirmo
žvilgsnio atrodytų, kad nuo 2007 m.
atsinaujinančių energijos išteklių dalis
Lietuvos bendrame galutiniame energijos suvartojime sparčiai auga. Tačiau
įsigilinus matoma, kad tas augimas buvo
sąlygojamas ne tiek atsinaujinančios
energijos išteklių naudojimo augimu,
kiek bendru energijos vartojimo mažėjimu, kurį sukėlė ekonominis sąstingis.
Jei krizės nebūtų buvę, o energijos vartojimas nuo 2007 m. būtų augęs tokia
pačia tendencija, kaip prieš tai buvusius
penkerius metus, tai 2009 m. atsinaujinančių atsinaujinančios energijos išteklių
dalis bendrame galutiniame energijos
vartojime nebūtų net pasiekęs 2005 m.
rodiklio (15 proc.).
Vyriausybės patvirtintoje 2010 m. birželį
Nacionalinėje atsinaujinančių energijos
išteklių plėtros strategijoje, numatyta,
kad bendras galutinis energijos vartojimas Lietuvoje augs nuo 5,01 mln. tne
2009 m. iki 6,14-6,41 mln. tne (priklausomai nuo to koks bus investicijų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą
efektas) 2020 m. Norint vykdyti direktyvos įpareigojimus Lietuvai tokiu atveju
atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimas turi paaugti nuo 0,84 mln. tne
2009 m. iki 1.48 mln. tne 2020 m.
Paėmus paprasto aritmetinio ekstrapoliavimo metodą ir pratęsiant 2005-2009
metų atsinaujinančios energijos vartojimo augimo tendencijas iki 2020 m.,
gauname kad atsinaujinančių energijos
išteklių vartojimas turėtų, nesikeičiant
tendencijoms, išaugti iki 1-1,1 mln. tne
2020 m. Kitaip tariant atsinaujinančios
energijos išteklių vartojimas bus ženkliai
mažesnis, nei Lietuvos įsipareigojimai
pagal Direktyvą.
Realybėje prognozės dar niūresnės. Iš
2009 m. suvartotų 0,84 mln. tne atsinaujinančios energijos išteklių net
0,41 mln. tne sudarė atsinaujinančios
energijos vartojimas namų sektoriuje.
Iš esmės tai yra malkų naudojimas individualių namų šildymui. Šiame sektoriuje, taip pat pramonės (0,06 mln.
tne), paslaugų, žemės ūkio, statybų (visuose kartu 0,04 mln. tne) sektoriuose
spartesnio atsinaujinančio energijos
išteklių vartojimo augimo tikėtis nereikėtų. Pastaraisiais metais didžiausias
atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo augimas buvo fiksuotas trijuose
ūkio sektoriuose:

  Elektros energijos gamybos sektoriuje nuo 0,07 mln. tne 2005 m. iki
0,11 mln. tne 2009 m., augimas sąlygotas daugiausiai vėjo ir biokuro
elektrinių plėtra, įgyvendinant iki
2008 m. galiojusią elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo tvarką.

elektros energijos iš biokuro plėtra buvo
užfiksuota 2007 m. UAB „Vilniaus energijai“ pritaikius vieną TE2 bloką Vilniuje
deginti biokurą. Nuo to laiko elektros
energijos iš biokuro gamyba didėjo tik
vos pastebimai – įvedant į eksploataciją
smulkias biodujų jėgaines sąvartynuose
ir vandenvalos įmonėse.

  Centrinio šilumos tiekimo sektoriuje nuo 0,11 mln. tne 2005 m. iki
0,17 mln. tne 2009 m., augimas sąlygotas daugiausiai biokuro katilinių
plėtra, kurių statybos finansavimui
buvo nukreiptos ES struktūrinių
fondų lėšos.

Kalbant apie centralizuoto šilumos tiekimo sektorių, tai dažnai viešoje erdvėje
yra nusistovėjusi nuomonė, kad platesnis biokuro vartojimas vietoje gamtinių
dujų centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje atsiperka ir net leidžia sumažinti vartotojams tiekiamos šilumos kainą.
Vis dėlto, tai - tik dalis tiesos.

 Transporto sektoriuje nuo 0,003 mln. tne
2005 metais iki 0,05 mln. tne 2009 m.,
augimas sąlygotas daugiausiai įvestu privalomu biodegalų maišymu į
parduodamus naftos degalus.
Būtent šiuose trijuose sektoriuose ir galima tikėtis spartesnio atsinaujinančių
energijos išteklių vartojimo augimo ir
ateityje. Norint pasiekti 1,48 mln. tne
bendrą atsinaujinančios energijos išteklių vartojimą 2020 m., tai yra – norint
įgyvendinti Direktyvos reikalavimus,
šiuose trijuose sektoriuose atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą reikėtų
padidinti beveik tris kartus.
Nieko nekeičiant energijos gamybos iš
atsinaujinančių energijos išteklių srityje
tai būtų visiškai neįmanoma.
Nuo 2009 m. nebuvo pradėta nė viena
vėjo jėgainių statyba, kuriai leidimas
plėtrai būtų išduotas po 2008 m. Pa
stebima tik vėjo jėgainių, kurių statybai
buvo išduoti leidimai iki 2006 metų, plėtra, nors čia irgi pastebimas labai ženklus atsilikimas – šios jėgainės turėjo
būti pastatytos dar iki 2008 m. Didesnė

Iš tiesų, išaugus gamtinių dujų kainai, tokie projektai atsiperka, tačiau tik tokiais
atvejais, kai biokuro katilinės statomos
tam labiausiai tinkamose vietose, esant
galimybei nesudėtingai įrengti biokuro
privažiavimo ir saugojimo infrastruktūrą,
pasinaudoti dalimi esančios infrastruktūros, IR biokuro katilines įrengiant tik
tokio galingumo, kad katilas pilnu galingumu galėtų dirbti ištisus metus – t.y. jo
įrengtas galingumas būtų ne didesnis,
nei šilumos poreikis vasarą. Tai yra – jo
galia turi būti ne didesnė, negu maždaug
15 proc. maksimalaus šilumos poreikio
šalčiausiu žiemos metu, o biokuro dalis
metiniame katilinės kuro balanse būtų
apie 40 proc.
Įrengiant didesnio galingumo katilus,
kiekvienas papildomas įrengtas kilovatas tarnautų trumpiau, o vasarą įrengti
papildomi galingumai būtų tiesiog neišnaudojami. Kitaip tariant tokiu atveju
kiekvienas papildomai investuotas litas
būtų nuostolingas investuotojui. Norint
suinteresuoti investuotoją investuoti
daugiau ir įrengti galingesnį katilą bei

17

18

biokuro dalį kuro balanse padidinti dar
labiau – reikalinga Valstybės parama,
subsidijuojanti dalį investicijų.
Galima teigti, kad visose patogiausiose vietose centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje Lietuvoje biokuro katilai
jau yra įrengti, t. y. – „grietinėlė jau yra
nugraibyta”. Todėl be Valstybės subsidijų čia nelabai galima tikėtis didesnės
biokuro naudojimo plėtros. Didesnės
ES fondų paramos šioje srityje iki kokių 2015 m. nelabai galima tikėtis, todėl
galima prognozuoti, kad nesukūrus alternatyvių skatinimo mechanizmų šioje
srityje atsinaujinančių energijos išteklių
plėtra sulėtės, o ateityje sustos.
Kalbant apie transporto sektorių, neįvedus reikalavimo padidinti maišymo į
naftos degalus biodegalų dalies ir neinvestuojant į biodegalus naudojančių
transporto priemonių aptarnavimo infrastruktūrą, atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimas šioje ūkio srityje
priklausys tik nuo bendro degalų vartojimo Lietuvoje.
Nieko nekeičiant atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo srityje, atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas
Lietuvoje greičiausiai nepasieks net ir
anksčiau minėtų 1,1 mln. tne, nekalbant apie direktyvai įgyvendinti reikalingų 1,48 mln. tne. Jei atsinaujinanti
energetika nebus remiama, neišvengiamai iki 2020 m. susidursime su situ-

acija, kai iš mokesčių mokėtojų surinktų lėšų vykdant statistinių pervedimų
mechanizmą reikės apmokėti kitose ES
šalyse aktyviai plėtojamą atsinaujinančią energetiką.
„Skandinaviško“ atsakymo variantas

tūros tarnavimo laiką duodama nauda
taip pat yra diskontuojama į dabartinę
vertę. Vertinant naudą, prie sumažintų
išlaidų importuojamiems iškastiniams
ištekliams ir elektros energijai, papildomai pridedami:

Tiek Skandinavijos, tiek Vokietijos, tiek
daugelio kitų išsivysčiusių šalių vyriausybės turi šiek tiek platesnį požiūrį į atsinaujinančią energetiką. Čia vyrauja supratimas, kad energijos vartotojų išlaidos nėra vienintelis kriterijus, pagal kurį
sprendžiama, ar atsinaujinanti energetika
valstybei yra naudinga, ar ne. Vertinant
kiek valstybei yra racionalu plėtoti atsinaujinančią energetiką, paprastai yra
atliekama ilgo laikotarpio makroekonominė kaštų naudos analizė.

  Į nacionalinę ekonomiką grįžtantys
pinigai, t.y. projektuotojų, montuotojų, įrangos gamintojų, pardavėjų,
biokuro tiekėjų, įrangos prižiūrėtojų,
logistikos kompanijų nuo gaunamų
pajamų atsinaujinančios energetikos infrastruktūros statybos ir eksploatacijos metu sumokėti pelno,
fizinių asmenų pajamų ir kiti mokesčiai į biudžetą taip pat ir sumažėjusios biudžeto išlaidos dėl bedarbių šelpimo;

Vertinant atsinaujinančios energetikos
kaštus, vertinamos tiek investicijos, tiek
visi atsinaujinančių energijos išteklių
infrastruktūros eksploatacijos kaštai
per visą infrastruktūros tarnavimo laikotarpį. Pridedami ir papildomi kaštai,
susiję su elektros energijos, pagamintos
iš atsinaujinančių energijos išteklių balansavimui ir rezervavimui bei su tarša
susiję kaštai. Ateityje numatomi kaštai yra diskontuojami, vertinant jų šios
dienos vertę.

  Papildomos sąnaudos, susijusios su
iškastinių importuojamų energetinių išteklių neišvengiamu brangimu ateityje, taip pat energetinių
krizių (pvz., energetinės blokados)
rizikos kaštai;

Vertinant atsinaujinančios energetikos
naudą visuomenei, per visą atsinaujinančios energijos išteklių infrastruk-

  Išorinių taršos kaštų sumažėjimas,
naudojant iškastinius energetinius
išteklius. Sumažėja kaštai, netiesiogiai patiriami per sumažėjusį darbingumą, padidėjusias išlaidas sveikatos apsaugai, trumpesnę žmonių
gyvenimo trukmę, greitėjantį turto
nusidėvėjimą, mažėjantį derlingumą ir kt.;
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  Tiesioginių kaštų, susijusių su šiltnamio dujų (visų pirma CO2) emisijomis,
naudojant iškastinius energijos išteklius, sumažėjimas - taršos vienetų
pirkimo išvengimas arba atsiradusi
galimybė juos parduoti;
  Vertinamas„multiplikavimo”faktorius.
Įvertinama, kad ateityje, augant skaičiui projektų, kurių pasėkoje plačiau
naudojami atsinaujinantys energijos
ištekliai, auga ir technologijų diegimo efektyvumas, įsijungia „masto
ekonomijos” svertas, vystosi technologijų gamybos pramonė ir t.t.;
  Kai kurios šalys įvertina dar ir globalinių kaštų, susijusių su kariniais
ir humanitariniais konfliktais sumažėjimą.
Deja, Lietuvoje kol kas niekas iki šiol nėra
užsakęs tokių vertinimų, o apie planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių
plėtros apimčių kokį nors rimtesnį pagrindimą sunku kalbėti.
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija, naudojantis aukščiau išdėstytais
principais, pabandė įvertinti kokią ekonominę naudą ar žalą Lietuvai duotų tikslų, numatytų Vyriausybės patvirtintoje
Nacionalinėje atsinaujinančių energijos
išteklių plėtros strategijoje, įgyvendinimas. Buvo vertinami tik du sektoriai –
centralizuoto šilumos tiekimo ir elektros
energijos gamybos.
Pagal preliminarius vertinimus:

kad tiesioginė nauda sudarytų tik
apie 11 mlrd. Lt, tačiau jei pridėtume visą papildomą naudą, tada bendra nauda šios dienos verte per visą
infrastruktūros eksploatavimo laikotarpį sudarytų šiek tiek daugiau, nei
20 mlrd. Lt, t.y:
  Išlaidų importuojamiems energijos resursams (elektros, gamtinių
dujų ir kt.) sumažėjimas, vertinant
jų kainų prognozuojamą augimą
ateityje – apie 11 mlrd. Lt (tiesioginė nauda);
  Į ekonomiką per mokesčius ir kitais būdais grįžtantys pinigai – apie
6,5 mlrd. Lt;
  Išorinių taršos kaštų ir su šiltnamio dujų emisijomis susijusių kaštų
sumažėjimas – apie 2,5 mlrd. Lt.
Taigi iš viso Vyriausybės patvirtintos strategijos įgyvendinimas Lietuvai (bendrąja
prasme) duotų daugiau, nei 4 mlrd. Lt
naudos, skaičiuojant tą naudą šios dienos verte.
Čia reikia pastebėti, kad buvo nagrinėjami tik Vyriausybės strategijoje numatytos atsinaujinančių energijos išteklių
plėtros keliuose sektoriuose įgyvendinimo kaštai ir nauda. Parengiant tokią
strategiją, panašiu principu turėtų būti
nagrinėjami skirtingi plėtros variantai,
ieškant optimalaus sprendimo. Dabar
vadovaujamasi tik nuojauta, jog ambicingesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtra duotų Lietuvai dar didesnę naudą (!).

  Strategijos įgyvendinimo kaštai nagrinėjamuose sektoriuose per visą
naujai planuojamos su atsinaujinančia energetika susijusios infrastruktūros gyvavimo laikotarpį, vertinant
kaštus šios dienos verte, sudarytų
apie 16 mlrd. Lt. Iš jų:
  iš viso reikėtų investuoti apie
5 mlrd. Lt (perskaičiavus investicijas ateityje į jų šios dienos vertę, bet
taip pat įvertinus technologijų kainų kitimą ateityje),
  Visos papildomai įdiegtos atsinaujinančių energijos išteklių infrastruktūros eksploatavimo, priežiūros kaštai, perkamo biokuro kaštai,
papildomos išlaidos elektros energijos balansavimui ir gamybos rezervui palaikyti, su diegiama įranga
susiję taršos ir kiti papildomi kaštai
per įdiegtos infrastruktūros gyvavimo laikotarpį, šios dienos verte
sudarytų apie 11 mlrd. Lt .

  nuolaidas prijungiant „žalios energijos“ gamintojus prie tinklo;

  Vertinant strategijoje numatytų priemonių naudą Lietuvai artimiausiu
metu šios dienos verte, nustatyta,

  iškastinių kuro išteklių ir importuojamos elektros energijos apmokestinimą.

Norint, kad numatytas scenarijus būtų
įgyvendintas, reikia, kad atsinaujinančių
energijos išteklių plėtra būtų naudinga
ne tik visuomenei bendrąja prasme, bet
ir konkretiems investuotojams. Kitaip
tų investicijų paprasčiausiai niekas nedarys, o investuotojai rinksis kitas investavimo sritis. Reiškia dalį visuomeninės
naudos reikia perkelti investuotojams,
o tai paprastai daroma, įgyvendinant
įvairius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo rėmimo mechanizmus,
tokius kaip:
  „žalios energijos“ supirkimą už aukštesnę nei rinka kainą;
  „žaliųjų sertifikatų“ sistemas;
  investicijų subsidijavimą;
  atleidimą nuo dalies mokesčių;

Išvados
Parama atsinaujinančiai energetikai negali būti per maža, nes tokiu atveju nebus pakankamo investuotojų suinteresuotumo ir nacionaliniai planai nebus
įgyvendint. Parama taip pat negali būti
ir per didelė, nes tada visa visuomeninė
nauda bus nukreipta tik nedidelei visuomenės grupei – investuotojams.
Paramos atsinaujinančiai energetikai
schemų parengimas yra labai atsakingas
ir daug analizės reikalaujantis darbas, tačiau atsinaujinančią energetiką Lietuvoje
reikia remti, nes perspektyvoje Lietuvai
tai neabejotinai tūrėtų naudos.
Nepadarius rimtesnių pokyčių atsinaujinančios energetikos rėmime Lietuvoje,
mes neišvengiamai susidursime su situacija, kai nebepasieksim ES iškeltų įpareigojimų Lietuvai ir turėsim leisti biudžeto
pajamas ne Lietuvos, bet kitų ES šalių
atsinaujinančiai energetikai remti.
Pats atsinaujinančios energetikos rėmimas nėra našta valstybei. Atvirkščiai – ilgalaikėje perspektyvoje visa tai
Lietuvą padarytų konkurentiškesne
valstybe, o piliečių gyvenimą – geresniu. Deja, šiandien susiduriame su paradoksalia situacija – atsinaujinančios
energetikos didžiausia duodama nauda
visuomenę pasiektų po 5-15 metų, tuo
tarpu būtent artimiausiais metais būtų
patiriami didžiausi kaštai atsinaujinančiai energetikai plėtoti. Iškyla politinės
valios klausimas – ar šiandien valdžioje esantys politikai gali prisiimti papildomus kaštus valstybei arba energijos
vartotojams tam, kad visuomenė gautų
naudą ateityje – tada, kai galbūt šie politikai jau nebebus valdžioje? Reikia pastebėti, kad politikams šiandien tokios
politinės valios aiškiai trūksta.
Norint, kad situacija pasikeistų, reikia
visų pirma investuoti į visuomenės supratingumą, jos informuotumą. Reikia,
kad visuomenė suprastų, jog investavimas į atsinaujinančią energetiką turėtų
būti vertinamas panašiai, kaip kad investavimas į mūsų vaikų ateitį. Juk mažai
kam ir šiais ekonomiškai sudėtingais
laikais kyla mintis atsisakyti investicijų
į savo vaikų švietimą, nors šios investicijos trumpuoju laikotarpiu tik padidina
šeimos sąnaudas. Žmonės supranta, kad
investavus į savo vaikų mokymą, šios investicijos atsipirks su kaupu, nors naudą
galbūt patirsime ne mes, o mūsų vaikai.
Panašiai reikėtų žiūrėti ir į investicijas į
atsinaujinančią energetiką.
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Modernūs šviestuvai –
estetiškiems ir racionaliems
sprendimams
Aplink save siekiame sukurti gražią, saugią ir sveiką aplinką. Per praėjusį
dešimtmetį pasikeitė mūsų suvokimas apie saugą bei estetiką apšvietimo
srityje, todėl šiandien kokybės ieškome naujame lygyje.
Šviesa yra neatsiejama mūsų gyvenimo
dalis tiek namuose, tiek darbe. Natūralios šviesos stygius Lietuvoje ypač juntamas žiemos mėnesiais, kai tamsiu metu
mus gelbsti žmogaus sukurta dirbtinė
šviesa. Vis dėlto dirbtinė šviesa sukuria
ne tik patogumą – tuo pačiu reikia rūpintis šviestuvų priežiūra, papildomomis elektros sąnaudomis, be to šviestuvai ne visuomet skleidžia akiai malonų
šviesos spektrą.
Pasaulyje šiuo metu intensyviai mažinama anglies dvideginio emisija. Netolimoje ateityje namai naudos ne tik
mažiau energijos, bet dar ir patys ją gamins. Naudojant taupias technologijas
jau šiandien galima ženkliai sumažinti
energijos sąnaudas lauko ir vidaus pastatų apšvietimui, nemažinat apšviestumo kokybės.

Goccia Quantum šviestuvai tinka ne tik lauko, bet ir vidaus apšvietimui kurti

Lauko apšvietimas – ne išimtis. Veikiamas sniego, lietaus, speigo ar karštos vasaros saulės, jis ne tik turi atlaikyti viską,
ką siunčia gamta, bet kartu ir patikimai
tarnauti jums.
Seniau buvo įprasta įrengti didelius galingus prožektorius, užkeltus ant stulpų
ar stogų, tačiau tokie sprendimai labiau
tinka gatvės ar gamyklos apšvietimui,
o ne estetiškam ir jaukiam apšvietimui
darbo ir namų aplinkoje.
Šiuolaikiniam lauko apšvietimui vartotojas kelia itin aukštus technologinius reikalavimus – šviestuvas privalo būti ilgaamžis, reikalauti minimalios priežiūros,
vartoti mažai elektros energijos ir tuo pačiu skleisti daug kokybiškos šviesos. Be

Quantum šviestuvų forma ir dydis. Mažiausiame montuojamas vos 1W 60 liumenų
šviestuvas. Didžiausiame montuojamas 4,2W galingumo 320 liumenų šviestuvas
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abejo, šviestuvas turi derėti su kuriamu
ar renovuojamu lauko eksterjeru.
Italų gamintojo Goccia lauko šviestuvų
linija Quantum yra aukščiausios kokybės
lauko apšvietimo sprendimų pavyzdys.
Pasak italus atstovaujančios įmonės
Gerhard Petri Vilnius direktoriaus Vidmanto
Melniko, įrenginėjant lauko apšvietimą
nereikėtų taupyti, nes čia gali pasireikšti
dėsnis „skūpus moka du kartus“.
Pasak V. Melniko, keičiant sugedusius
fasadinius ar savarankiškus šviestuvus
dažnai tenka ardyti fasadą, veją ar takelius. Pigūs halogeninai ar įprastiniai
šviestuvai su kaitrinėmis lemputėmis,
veikiami gamtos sąlygų tarnauja dar
trumpiau nei viduje. Aktuali ir estetinė
pusė, iš pigesnių medžiagų pagaminti
lauko šviestuvai yra mažiau atsparūs
rūdijimui, UV spinduliams, be to, juose
kaupiasi kondensatas.
Ieškantiems kokybiško ir ilgaamžiško
sprendimo lauko apšvietimui Goccia
serijos Quantum šviestuvai yra puikus
pasirinkimas. Šios serijos šviestuvai suprojektuoti galvojant apie tris dalykus,
kurių tikisi kiekvienas – taupi eksploatacija, funkcionalumas ir grožis.
Visų pirma kiekvienam tikram lietuviui
rūpi kaina. Quantum šviestuvai sukurti
su vis populiarėjančia LED šviesos diodų technologija. Ši technologija plinta
pasaulyje dėl šviesos spektro kokybės,
šviesos stiprumo ir ilgaamžiškumo.
Quantum serijos šviestuvai gaminami
1 W, 3,2 W ir 4,2 W galingumo. Taigi, įrengę dvylika 4,2 W galingumo šviestuvų,
jūs vis tiek vartosite mažiau energijos,
nei viena 60 W kaitrinė lemputė.
Įvairaus dydžio Quantum šviestuvai sumontuoti akmens plokšte dekoruotuose lauko laiptuose

Modulinė Quantum šviestuvų konstrukcija užtikrina spalvų pasirinkimą ir ilgą tarnavimą.

Tačiau tai - dar ne viskas. LED šviesos diodų, kitaip nei kaitrinių lempučių, nerei-
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Savarankiškas šviestuvas-kolona. Nuotraukoje matyti sumontuotas takelio ir dekoratyvinis vejos apšvietimas

kia keisti, nes LED apšvietimas tarnauja
iki 100.000 valandų (apie 20 metų). Palyginimui - įprasta lemputė tarnauja iki
1000 valandų arba apie 2 metus. Šviesos diodai taip pat džiugina ir dideliu
efektyvumu. 1 W galingumo Quantum
šviestuvas generuoja beveik 70 liumenų, palyginus su 1 W kaitrine lempute,
kuri generuoja vos 20 liumenų.
Nemažiau svarbu, kur LED technologija yra sumontuota. Italų inžinieriai pasistengė, kad šviestuvams nebūtų baisios nei lietuviškos žiemos, nei kaitrios
itališkos vasaros. Šviestuvas atitinka

Lauko šviestuvas kartu su maitinimo
lizdais - praktiškas sprendimas žmonėms,
turintiems didesnes žaliąsias erdves

aukštos IP65 apsaugos reikalavimus, t.y.
šviestuvas yra visiškai hermetiškas dulkėms ir vandeniui. Net ir nuolat laistomi
purkštuvų ar laistymo žarnų šviestuvai
švies kaip švietę.
Quantum šviestuvai yra funkcionalūs platus jų pasirinkimas: skirtingų dydžių
ir galingumų, skirtingi paviršiai ir montavimo galimybės. Šviestuvai gali būti
įmontuojami į paviršių arba savarankiškai specialiuose stulpeliuose.
Moderni modulinė konstrukcija pagreitina šviestuvo įrengimą (juk laikas irgi
pinigai), taip pat apsaugo šviestuvą įrengimo metu ir viso naudojimo laikotarpiu.
Pagrindo montavimo dėžutė pagaminta
iš atsparaus termopolimero, kuriame jau
paruoštos įvado skylės. Į dėžutę įstatomas pasirinkto galingumo šviestuvas.
Tuomet prisukamas viršutinis dangtelis,
kuris gaminamas iš trijų skirtingų medžiagų: smūgiams ir atmosferos poveikiui atsparaus polikarbonato, aliuminio
arba nerūdijančio plieno.
Savarankiškas Quantum šviestuvas –
puikus sprendimas sodo takeliams arba
įvažiavimui apšviesti. Gali būti montuojami 1W šviestuvai, tačiau egzistuoja
galimybė naudoti antrą 4,2W galingumo šviestuvą lauko dekoratyviniam apšvietimui. Šių šviestuvų funkcionalumą
papildo dar viena puiki savybė – integruoti lauko hermetiški elektros maitinimo lizdai. Naudojantiems elektra
varomą sodo priežiūros įrangą: žoliapjoves, krūmapjoves – dar viena naudinga funkcija.
Tokie savarankiški šviestuvai su rozetėmis

atitinka IP55 apsaugos standartą. Kiekvienas lizdas apsaugotas išoriniu dangteliu,
o kiekvienas savarankiškas šviestuvas
gali turėti atskirus elektros maitinimo
jungiklius - taip užtikrinamas saugumas
ir prietaiso ilgaamžiškumas.
Visi savarankiški šviestuvų-kolonų korpusai gaminami iš aliuminio arba nerūdijančio plieno. Tokį šviestuvą galite sumontuoti ant grindinio trinkelių, betono,
asfalto ir pan., o panaudojant specialius
inkarus, galite sumontuoti tokį stulpelį
tiesiog vejoje ar gėlyne.
Quantum serija, kitaip nei įprasti montuojami į grindinį šviestuvai, turi dar keletą privalumų. Montuojami vidutiniškai
40 cm nuo dangos paviršiaus, todėl žiemą
neužpustomi sniego, visais metų laikais
tamsiu paros metu neakina praeivių.
Panaudodami Goccia Quantum šviestuvus sukursite estetišką lauko eksterjerą,
kuris džiugins jus dar ilgus metus. Naudodami šiuos šviestuvus jūs apsaugote
savo investicijas į lauko apšvietimą, o
už kokybišką apšvietimą mokėsite tik
vieną kartą.

UAB „Gerhard Petri Vilnius“
gerpetri@gph.lt
www.gph.lt
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Visas metalų
pasaulis vienoje
vietoje

Parodų organizatorius Messe Dusseldorf
informuoja, kad 2011 m. birželio 28 –
liepos 2 d. Duseldorfe (Vokietijoje) vyks
net keletas parodų susijusių su metalų
apdirbimu. Tai puiki galimybė vienu
metu aplankyti keturias parodas – metalurgijos technologijų METEC, metalų
liejimo GIFA, termoprocesų ir technologijų THERMOPROCESS ir precizinių liejinių
NEWCAST. Į visas keturias parodas galima bus patekti su vienu bilietu. Vienas
iš pagrindinių parodos šūkių: „Ekometalai – kviečiame į ateitį“. Visos įmonės,
dalyvaujančios parodose, pristatys savo
produktus ir saugias, draugiškas gamtai
technologijas, atitinkančias ir ekonomiškas verslo vystymosi tendencijas. Būtina
dalyvavimo parodose sąlyga - pateikiami eksponatai turi būti pakankamai novatoriški, orientuoti į ateities inovacijas
konkrečiose veiklos srityse. Parodų rengėjai taip pat iš dalyvių reikalauja, kad

eksponuojamos technologijos, procesai
kiek galima labiau atitiktų realų gamybinį procesą.
Parodose bus eksponuojama ne tik
konkrečios technologijos ar produktai, bet ir tų produktų pritaikymo galimybės, įrangos ar technologijų serviso
galimybės. Parodų metu bus pristatytos
su metalų gamyba susijusios įvairiausios ir pažangiausios technologijos bei
įranga. Nors parodose verslo kontaktų

ir sutarčių kiekiai retai skelbiami, didelis dalyvių, pareiškusių norą dalyvauti 2011 metų parodose, skaičius rodo,
kad parodos tikrai bus informatyvios ir
naudingos verslui.
Daugiau informacijos:
www.messe-duseldorf.de
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Šalia sistemos Off Grid
Bronius A. Rasimas
Džonas Šmidtas (John Schmidt) 1987 m.
pavasarį nusipirko prie Oklino ežero
(Jungtinė Karalystė) 6 akrus žemės ir
nutarė pradėti nepriklausomo žmogaus gyvenimą. Jis buvo pavargęs nuo
gyvenimo didmiestyje ir nutarė įsikurti atokioje vietovėje, kur elektros, vandentiekio ar kitų miesto patogumų iš
viso nebuvo. Praleidęs pirmąją žiemą
savo įsirengtoje žeminėje suprato, kad
tokie bandymai išgyventi primityviose
sąlygose - ne jam. Būdamas inžinierius
Džonas Šmidtas pradėjo mąstyti apie
galimybę susikurti nepriklausomą energetinį apsirūpinimą. Po 10 metų jis tapo
klestinčiu verslininku, taikančiu mikroenergetikos pasiekimus buičiai, elektromobiliams ir net judėjimo Off Grid (Be
tinklo) vienu iš strategų.
Gal ši istorija, rasta internete vartant tinklaraščius apie judėjimą „Be tinklo“, yra
ir išgalvota, tačiau minimas judėjimas yra
aktyvus, turintis daug krypčių - nuo senosios hipių pasaulėžiūros iki modernių
sprendimų - nepriklausomo, aktyvaus
namo idėjų, maksimaliai išnaudojančių
visas atsinaujinančios energetikos galimybes. Šiuo metu atsiranda vis daugiau
aktyvių žmonių, siekiančių panašių tikslų: vieni – paskatinti pačių idėjų, kiti –
mados. Vis dėlto reikėtų pripažinti, kad
visiškai atsiriboti ir nesinaudoti centralizuotais energijos tiekimo tinklais yra tik
siekiamybė, tačiau ženkliai atsiriboti nuo
jų ir naudoti visas jau šiuo metu įmanomas energijos taupymo ir atsinaujinančios energijos sistemas greitu laiku gali
tapti būtinybe. Tai tampa aktualu ir dėl
vis dažnėjančių vėtrų, žemės drebėjimų,
cunamių ar net neprognozuotų didelių
atšalimų, kurie vis dažniau sutrikdo centralizuotą energijos tiekimą. Japonijoje
po cunamio net su branduoline energe-

Vietoje automobilio – daniškas sprendimas.

tika iškilusios problemos taip pat kelia
judėjimo Off Grid aktualumą.
Europos Sąjunga yra priėmusi direktyvą,
pagal kurią nuo 2020 metų visi naujai
statomi pastatai turės būti artimi nulinės energijos suvartojimo klasei, o tai
reiškia, kad tiek statybininkų, tiek montuotojų, užsiimančių pastatų energetinių sistemų įrengimu, įskaitant ir informacines technologijas, laukia nauji iššūkiai – pastatus privalėsime įdarbinti,
kad jie ne tik būtų tinkamai apšiltinti,
bet ir patys gamintųsi energiją. Vakarų
šalys valstybės lėšomis jau pora metų
rengia ir vykdo pilotinius projektus –
statomi taip vadinami aktyvieji namai,
kuriuose išbandomos visos galimos
atsinaujinančios energetikos sistemos,
leidžiančios pastatus aprūpinti tiek šiluma, tiek elektra.
Neatsilieka ir artimiausi mūsų kaimynai.
Pagal atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo gyvenamųjų sektoriuje
programą Latvijoje gyventojai skatinami
įsirenginėti biokurą naudojančius šildymo katilus iki 50 kW, saulės kolektorius iki 25 kW, saulės baterijas - iki 10 kW,
vėjo generatorius - iki 10 kW, šilumos
siurblius - iki 50 kW, taip pat įsirenginėti visų šių minėtų įrenginių kombinuotas sistemas. Numatoma, kad įsirengus
minėtas sistemas per vienerius metus,
tiek pavieniams gyventojams, tiek daugiabučių namų gyventojams Europos
Sąjungos fondų lėšomis bus konpensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų. Tiki-

masi, kad mikroenergetikos skatinimas
sukurs nemažai darbo vietų, o taip pat
skatins vietinę pramonę.
Dar viena sritis, susijusi su Off Grid ir mikroenergetika, yra elektromobiliai. Neseniai pasaulį apskriejo žinia, kad grupė
entuziastų su savos gamybos elektromobiliu per mėnesį trukusią kelionę iš
Aliaskos nuvyko net į pietų Čilę, o elektromobilio akumuliatorių pakrovimui
tereikėjo tik galimybės prisijungti prie
elektros tinklo.
Lietuvoje taip pat yra įmonių, mokslininkų
ir eilinių žmonių įvairiais aspektais besidominčių minėtu judėjimu. Štai vilnietis inžinierius Ričardas Starkevičius savo namo
rūsyje įsirengė savo paties sukonstruotą
kogeneracinę jėgainę, kuri ne tik šildo namus, bet ir gamina elektrą. Kurui ši jėgainė
kol kas naudoja dujas, tačiau tobulinimui
ribų nėra – visiškai įmanoma greitai jėgainę pritaikyti naudoti ir biokurą. Apie aktyvaus namo koncepciją prof. A. Bielskis
rašė ir mūsų žurnale (Energijos erdvė, 2010
Nr. 5), apie mikroenergetikos galimybes
ir problemas taip pat galima pasiskaityti
mūsų žurnalo 2010 Nr. 6 numeryje. Deja,
apie mikroenergetikos skatinimą Lietuvoje vis dar nekalbama.
Redakcija prašo žurnalo skaitytojų pasidalinti savo mintimis ir idėjomis apie
mikroenergetikos praktišką taikymą ir
tai bus paskelbta žurnale. Jūsų dėmesiui pirmoji skaitytojo idėja – kitame
puslapyje.

mikroenergetikos idėjos
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Užmirštas xix a. išradimas
atgimsta modernioje energetikoje
Karšto oro išorės degimo variklį išrado
ir užpatentavo škotas Robertas Stirlingas (Robert Stirling) 1816 metais. Pats
išradėjas variklį vadino šilumos taupytoju
(angl. heating economizer). Praktiškai šio
tipo variklis buvo pritaikytas dar 1818
metais. Anglimi varomi stirlingo varikliai greitai paplito kasyklose ir traukinių
stotyse. Jie labai tiko vandens iš šachtų
pumpavimui arba vandens pumpavimui į vandens bokštus garvežiams. Tuo
metu šie varikliai buvo nepalyginamai
saugesni už anksčiau naudotus dažnai
sprogstančius garo variklius. Stirlingo
variklis negalėjo sukelti sprogimo, nes
dirbo žemo slėgio sąlygomis. Plačiau
stirlingo variklis nepaplito dėl greitai
atsiradusių kompaktiškesnių vidaus degimo benzino bei dyzelio variklių, todėl
iš dalies buvo užmirštas.
Dabar stirlingo idėjos vėl atgimsta Danijoje, Japonijoje, Italijoje, kur ūkininkai
ar gamybos verslininkai įsirengia tipines
jėgaines, maitinamas ūkininkų veiklos
atliekomis - biomase, šiukšlėmis ir pan.
Taip jie apsirūpina šiluma. Nekalbant jau
apie labai prasmingai utilizuotas atliekas
dar galima pasigaminti ir elektros.
Stirlingo variklis yra labai ekologiškas:
veikia uždaru ciklu, todėl nėra jokių
kenksmingų išmetimo dujų. Varikliui
nereikia aušinimo skysčio, tepalų, pats
variklis veikia tyliai, o jo efektyvumas apie 40 proc. Variklis dirba dėl temperatūrų skirtumo karštajame ir šaltajame
jo galuose. Varikliui naudojamas kuras
gali būti visa, kas dega ar kaista: žibalas, dizelinas, benzinas, riebalai ar aliejai,
spiritas, malkos, medžio drožlės, kitos
medienos atliekos, šiaudai, popierius.
Moderniomis technologijomis galima
varikliui pritaikyti ir koncentruotus
saulės spindulius, atliekamą saulės kolektorių šilumą. Norvegijos povandeniniuose laivuose stirlingo varikliams sukti
naudojamas atominis kuras. Manoma,
kad šių variklių tikrasis „aukso amžius“ –
artimiausia ateitis. Šiuo metu Stirlingo
idėjai plisti trukdo dar ir vidaus degimo
variklių gamintojai. NASA (JAV) toliau tobulina stirlingo variklius, bet informacija apie tai užslaptinta. Įdomu ir tai, kad
stirlingo variklį sukant pasyviai, jis virsta
labai veiksmingu šalčio generatoriumi.

1 Smagratis,

skersmuo 8 cm

2 Oro perkėlimo

2

1

3

cilindro traukė

3 Jėgos cilindras

ir grafitinis
stūmoklis jame

4
5

4 Oro perkėlimo cilindro

šaltasis galas (stiklas)

6

5 Oro perkėlimo

cilindro karštasis
galas (bronza)

6 Šilumos paskirstymas

ir apsauga nuo dūmų

Ši savybė išnaudojama šaldytuvams ir
oro kondicionieriams gaminti.
Modelistai visame pasaulyje gamina
įvairius stirlingo variklių modelius, kurie puošdami vitrinas, vestibiulius ar
kabinetus, nejučiomis agituoja už „žaliąsias” idėjas arba parduodami kaip
ypač vertingos ir prestižinės rankų
darbo verslo dovanos. Deja, Lietuvoje
stirlingo (išorės degimo) variklio idėjos vis dar svetimos, jo veikimo principai vis dar nėra plačiai žinomi. Galima
būtų tik pasvajoti apie stirlingo variklius
Elektrėnuose, išnaudojančius šiltojo kanalo šiluminę energiją arba Kauno bei
Vilniaus ŠEC garinimu aušinamo šilto
vandens energiją.
Šis modelis – pirmasis stirlingo variklio
modelis Lietuvoje yra unikalus: suprojektuotas ir pagamintas Elektrėnuose,
nesinaudojant jokiais kitų autorių brėžiniais. Variklis dirba nuo žvakutės ar
spiritinės lemputės liepsnos, gali dirbti
ir nuo pakišto karštos kavos puodelio,
o atšalęs ir atitinkamai sureguliuotas –
netgi nuo delno šilumos. Jis priskiriamas
LTD klasei (angl. Low Temperature Differential, liet. mažų temperatūrų skirtumo
klasė) ir gama tipui.

Įdomu tai, kad modelis, stebint jį iš 50 –
70 cm atstumo keletą minučių, veikia
raminančiai, o kai kuriuos - netgi migdančiai. Dažnai juntama iliuzija, kad
netoliese yra kažkokia labai geranoriška gyva būtybė, kambariui ar ofisui suteikianti ypatingą jaukumą.
Mažame ir labai mažos galios modelyje panaudotos lengvos, bet santykinai
tvirtos medžiagos. Tai balzos mediena,
grafitas, anglies pluoštas, o kad modelis
būtų vaizdingesnis ir patrauklesnis - dar
ir bronza, stiklas. Galingi varikliai gaminami iš įvairaus metalo. Tikrasis variklis
dydžiu ir išvaizda absoliučiai kitoks - kai
kurie jų primena apvalią skalbimo mašiną, kiti - didelius dujų balonus su apraizgytu vamzdyno „voratinkliu“.
Techninio projekto ir dizaino autorius bei
gamintojas – gyd. Vidmantas Mickevičius,
Elektrėnai.
Apie stirlingo variklius daugiau informacijos galima rasti internete.
Raktiniai žodžiai: stirling engine arba hot
air engine, stirling dk, stirling plant, external combustion engine.
Besidomintys gali parašyti:
vidma3@gmail.com
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Nauji slovėniški
jungikliai
varikliams
Andrius Bajoras

Variklių jungikliai atlieka labai svarbų vaidmenį elektros grandinėse - pagrindinio
arba avarinio jungiklio funkcijas. Variklių jungikliai taip pat privalo reaguoti į
variklio perkrovą arba trumpojo jungimo sroves, atsiradusias dėl sutrikusio
elektros variklio darbo. Slovėnijos įmonė ETI pristatė naują jungiklių varikliams
seriją MS18.

plastikinėse dežutėse HO-41 ir HO-55
(2 pieš.) arba potinkinėse plastikinėse
dėžutėse FP-41 ir FP-55 (3 pieš.).

Serijos MS18 jungikliai varikliams yra trifaziai, rankiniu būdu valdomi aparatai,
skirti įjungti ir išjungti trifazius ir vienfazius kintamos srovės variklius, kurių
elektrinė galia 0,2-15 kW. Jungikliuose
yra sumontuoti perkrovos ir trumpojo
jungimo atkabikliai, reaguojantys į vienos fazės dingimą. Kartu su papildomais
elementais atitinka įprastus jungiklių
reikalavimus. Jungiklių perkrovos atkabikliai yra gaminami skirtingų srovių in-

tervalams, kurie apima vardines sroves
Ie nuo 0,1 A iki 18 A. Kadangi jungikliai
atitinka PN-EN 60947-2, PN-EN 60947-4-1
normų reikalavimus bei DIN 50022, jie
gali būti įrengti grupėse, kartu su moduline aparatūra, o montavimas atliekamas naudojant DIN35 bėgelius. Jungiklių konstrukcija užtikrina IP20 apsaugos
laipsnį. Jungiklių apsaugos lygį galima
padidinti iki IP41 arba IP55, montuojant
šiuos variklių jungiklius virštinkinėse

Išskyrus panaudojimą elektros varikliams
išjudinti ir įjungti, jungikliai varikliams yra
ir pačių variklių apsauga nuo perkrovos
ar trumpųjų sujungimų pasekmių. Tokia
apsauga gali būti užtikrinama MS18 jungiklių dėka (1 pieš.). Jie turi perkrovos
(terminius) ir magnetinius (trumpojo
sujungimo) atkabiklus, priklausančius
A vartojimo kategorijai. A vartojimo kategorija reiškia, kad jungikliai nėra skirti
selektyviam darbui su kitais nuosekliai
sujungtais trumpojo jungimo apsaugos
aparatais. Jungiklio trumpojo atjungimo
atkabiklis neveiks, jei perkrovos srovė
bus mažesnė, negu Ie srovės 11 kartų
vertė. Jungiklio veikimas nepriklauso

1 pieš. Jungiklis varikliams MS18

2 pieš. Jungiklio varikliams MS18
virštinkinė plastikinė dėžutė užtikrinanti
jam IP55 hermetiškumą.

3 pieš. Jungiklio varikliams MS18
potinkinė plastikinė dėžutė užtikrinanti
jam IP55 hermetiškumą.
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4 pieš. MS18 jungiklio t-I charakteristika
Tikėtinos trumpojo jungimo elektros srovės – (kA)

nuo aplinkos temperatūros nuo -20 iki
+60˚C ribose (temperatūros kompensavimas). Aukščiau pateikta jungiklių veikimo riba turi sąryšį su elektros perkrovos
srove, nes indukcinių variklių paleidimo
metu srovė padidėja nuo 3 iki 10 kartų
palyginus su Ie, jungiklio paleidimo laikas trunka nuo 2 iki 15 sekundžių. Tam,
kad jungiklio varikliams įjungimo metu
nesuveiktų elektromagnetinis atkabiklis,
trumpojo jungimo atkabiklio charakteristika yra pritaikyta prie stipresnių variklių paleidimo srovių.
Pagal jungiklio laiko srovės t-I charakteristiką (4 pieš.), šiluminės perkrovos

5 pieš. MS18 jungiklio I2t energetinė charakteristika

apsauga yra užtikrinama iki 11 kartų vardinės Ie srovės vertės, o prie stipresnių
elektros srovių jungikliai yra paleidžiami
per trumpojo jungimo atkabiklius. Pagal
t-I charakteristiką atskaitomas jungiklių
išjungimo laikas, esant įvairioms elektros srovės perkrovos vertėms. Schemoje (4 pieš.) pateiktas variklių jungiklio
MS18, kurio vardinė srovė Ie 10A laikosrovės t-I , charakteristika, kai aplinkos
temperatūra yra +20 ˚C. Elektros srovių
vertės gali būti pritaikytos visoms Ie
srovių vidutinėms vertėms. Apie MS18
jungiklių aukštą kokybę liudija jų gebėjimas apsaugoti variklį nuo trumpojo

6 pieš. HSV papildomi kontaktai, montuojami jungiklio MS 18 korpuse

jungimo. Jungiklis pasižymi aukštomis
trumpojo jungimo atjungimo vertėmis
Icu. Esant vardinėms variklio 230 V arba
400 V įtampoms, AC Icu elektros srovė
lygi 50 kA. Tokiose darbo sąlygose nereikalinga papildoma jungiklių apsauga – nereikia saugiklių, nepriklausomai
nuo tikėtinų trumpojo jungimo srovių
verčių. Kai variklio vardinė įtampa yra
400 V AC ir Ie elektros srovė iki 10 A,
tai Icu elektros srovė irgi lygi 50 kA, ir
šiuo atveju irgi nėra reikalaujama papildomų apsaugos priemonių - saugiklių. Tik esant elektros srovės intervalui
nuo 10 iki 18 A, kai Icu elektros srovė

7 pieš. HS papildomi kontaktai, montuojami šoninėje jungiklio MS 18 dalyje
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8 pieš. Įtampos augimo paleidėjai AR220, montuojami šoninėje jungiklio dalyje

lygi 25 kA, yra reikalinga papildoma apsauga gG/gL saugikliais, kurių vardinis
nominalas 63 iki 80 A.
Jungikliai MS18 atitinka PN-EN 60947-4-1
reikalavimus, keliamus variklių jungikliams. Šie reikalavimai užtikrina mechaninio jungiklio gebėjimą sujungti, paleisti
ir išjungti elektros grandines normalioje
ir trumpojo jungimo būsenoje. Jungiklių
MS18 I2t energetinė charakteristika yra
būtina papildomos apsaugos parinkimui
ir yra pavaizduota 5 pieš. Lentelė, skirta

saugiklių parinkimui, pateikta ETI įmonės kataloge bei montavimo instrukcijoje, kuri pridedama kartu su jungikliu.
Jungiklio trumpojo jungimo atkabikliai
taip pat reaguoja į darbo sąlygas dingus
fazei. Kai nėra fazės, jungiklis MS18 išjungia grandinę pagal PN-IEC 60947-4-1
normos reikalavimus.

  Papildomi kontaktai (valdymo) HSV,
montuojami priekiniame jungiklio
lizde (6 pieš.), papildomi kontaktai
(valdymo) HS, montuojami šoninėje jungiklio dalyje (7 pieš.), HRS signalinis kontaktas signalizuoja terminių arba trumpojo jungimo atkabiklių padėtį,

Parametrai

  AR įtampos atkabiklis montuojami
šoninėje jungiklio dalyje (8 pieš.) ir
gali distanciniu būdu išjunti MS18
jungiklį darbo metu. Atkabiklų vardinė valdymo įtampa 24-600 V,
50/60 Hz vertę,

Jungiklių MS18 vardinė įtampa Ue (tarp
fazių) yra lygi 690 V AC. Tai - aukščiausia vardinės jungiančios įtampos vertė.
Jungikliai gali dirbti taip pat prie žemesnės įtampos Ue – 230, 400, 500 V. Jungiklių MS18 vardinė impulsinė įtampa,
esant pagalbiniams kontaktams Uimp
yra lygi 6 kV. Jungikliai priklauso III įtampos viršijimo kategorijai, apibrėžiančiai
tinklo rūšį, kurioje gali būti naudojami.
Jungikliai MS18 turi pagrindinius kontaktorius, kurių dėka galima prijungti
laidininkus, kurių skersmuo nuo 0,75 iki
10 mm2, o papildomiems kontaktams –
nuo 0,5 iki 2,5 mm2. Aparatai yra saugūs
ir mechaniškai atsparūs, 50 tūkst. jungimų (ciklų), prie daugiausiai 15 jungimų
per valandą.

Papildoma įranga
10 pieš. Jungiklio MS18 saugos mygtukas „Stop“

UAB ETIBALTUS
Savanoriu pr.192 , LT-44151
Kaunas Lietuva / Kaunas city Lithuania
tel: +370-37-261 582
fax: +370-37-261 583
www.etibaltus.lt

9 pieš. Jungiklio MS18 valdymo
mygtukų blokavimas

Prie jungiklių MS18 galima parinkti daug
papildomos įrangos elementų:

  UR įtampos atkabiklis naudojams,
kai norime distanciniu būdu išjungti variklį, kai įtampa kontaktoriuose
pasieks 0,7-0,35 vardinės Un įtampos vertę. Kai jungiklio maitinamoji įtampa yra žemesnė nei 35 proc.
vardinės įtampos, UR įtampos atkabiklis neleidžia įjungti jungiklį.
Pakartotinas rankinis jungiklio įjungimas yra įmanomas tik tuomet, kai
įtampos vertė išaugs virš 85 proc.
vardinės vertės.
Kiti MS18 jungikliams papildyti skirti
įrangos elementai, pvz. valdymo mygtukų blokavimo mechanizmas, variklio
jungiklio išjungimas ir blokavimas raktelio pagalba (9 pieš.), bei „Stop“ saugos mygtukas (10 pieš.).
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Druskininkuose diskutuota
apie mažųjų atominių
reaktorių perspektyvas
2011 m. kovo 3 d. Druskininkuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje energetikos
specialistai, mokslininkai, politikai diskutavo
apie mažuosius branduolinius reaktorius
ir jų vystymo perspektyvas. Konferencijos
pranešimuose analizuota mažųjų reaktorių tema nuo tyrinėjimų iki komercinių
projektų, tokio tipo reaktorių projektavimo ir panaudojimo galimybės, mokslinė
bei plėtros patirtis. Per konferenciją savo
laimėjimus pristatė šios srities lyderės JAV
kompanijos, šiuo metu labiausiai pažengusios projektuojant ir pritaikant mažuosius

Konferencijos akimirkos

be abejo būtų ir lūžis kalbant apie mažųjų
reaktorių licencijavimo procesus.
branduolinius reaktorius, - Westinghouse
Electric Company, Hyperion Power Generation ir NuScale Power. Konferencijoje pranešimus apie energetikos sektorių plėtros
tendencijas taip pat skaitė specialistai ir
mokslininkai iš Čekijos bei Lenkijos.
Pagrindine konferencijos mintimi, vienijančia visus specialistų pranešimus ir pasisakymus, kad planuojant energetikos
vystymąsi po 2020 m. jau dabar būtina
įvertinti ir mažųjų branduolinių reaktorių
(angl. mini nuke) galimybes, ypač planuojant papildomas energetines galias.
NuScale Power atstovas vienintelis jau
konferencijoje įvardijo 45 MW galios reaktoriaus licencijavimo terminą – 2015 m. ir
net siūlė jį užsisakyti. Visi kiti mažųjų branduolinių reaktorių vystytojai buvo žymiai
atsargesni ir tikino, kad mažieji reaktoriai
rinkoje pasirodys po 2020 m. Specialistų
nuomone pirmasis komercinis mažasis reaktorius galėtų būti KAERI 100 MW Smart
(Pietų Korėja) reaktorius, kuris rinkoje galėtų pasirodyti dar šį dešimtmetį.

Westinghouse Electric Company atstovai
savo pranešime siūlė tiesiog dabar užsakyti
jų gamybos AP1000 (1000 MW) reaktorių,
kurį jie pasirengę įrengti Visagine. Papildomiems energijos poreikiams vėliau gali
būti statomi ir mažesnės galios reaktoriai.
Nors Lietuvoje oficialiai neatskleidžiama
konkurso dėl atominio reaktoriaus statybos Visagine dalyvių, patys Westinghouse
Electric Company atstovai pripažino nesėk
mingai dalyvavę šiame konkurse.
Čekijos Branduolinių tyrimų instituto direktorius vystymui p. Josef Misak pareiškė, kad jėgainės su III+ klasės reaktoriumi
įrengimas pradedant nuo jos planavimo,
licencijavimo iki visiško jos paleidimo gali
užtrukti nuo 13 iki 17 metų, todėl iš tiesų
svarbiausia teisingai ir tiksliai nuspėti ne
dabartinį energijos poreikius, o poreikius,
kurie bus po 15 – 17 metų. Čekijos atstovo
nuomone mažiesiems branduoliniams reaktoriams neturėtų būti taikomi tokie patys
standartai, kuri buvo pritaikyti ankstesnės
kartos reaktoriams. Standartų peržiūrėjimas

Dauguma kalbintų konferencijoje dalyvavusių verslininkų pabrėžė, kad jiems energijos reikia dabar ir artimiausiais metais, o
ne po 15 – 17 metų, todėl akivaizdus alternatyviosios energetikos vystymo stabdymas „vardan atominės“, kuris taip pat buvo
analizuotas ir pristatytas konferencijos pranešimuose, yra nepriimtinas.
Įdomu tai, kad Lietuvos Pramonininkų
konfederacijos ir žurnalo „Energijos erdvė“
organizuotoje konferencijoje atsisakė dalyvauti Energetikos ministras bei šios institucijos atstovai, nors neseniai InterRAO
organizuotoje konferencijoje dalyvavo
in corpore, o ten, kaip žinia, ant Lietuvos
žemėlapio buvo braižomos energetinės
trasos, užtikrinančios Baltyjskaja AE energijos eksportą.
Po Černobilio pamokų sėkmingai bandžiusi
atgimti branduolinė energetika gavo didelį
smūgį po įvykių Japonijoje. Galbūt mažieji
branduolinai reaktoriai ateityje galėtų būti
raktu būsimai branduolinės energetikos
vystymo bangai.

Povilas Venciūnas

www.nefas.eu
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Japoniškų problemų
lietuviški atgarsiai
Baltarusijai pagaliau pareikšta nota dėl
planuojamos statyti prie pat Vilniaus atominės elektrinės. Atsargi, mandagi nota,
bet jau ir tai yra šis tas. Vis dėlto nuoseklūs
ir svarbūs sprendimai energetikos srityje
turi būti priimami atsižvelgiant į šalies ir
žmonių saugumą, o Lietuvos Vyriausybės
balsas turėtų būti žymiai garsesnis. Kaip ir
visuomenės balsas, o ypač žaliųjų balsai,
kurių, deja, vis dar negirdėti.

Nors daugelio šalių vadovai yra sunermę
dėl branduolinės energetikos ateities po
įvykių Japonijos Fukušimos – Dajiči atomi
nėje jėgainėje, mūsų premjero viešai išsakytas noras tęsti VAE projektą ir Rusijos vadovą paskubino pasirašyti sutartį
su Baltarusija dėl Astravos branduolinės
jėgainės statybos. Pasirašydamas sutartį
Vladimiras Putinas pareikšė, kad rusų gamybos eksperimentinis (?) reaktorius yra
ypatingai saugus, nes jame, kaip niekur
kitur bus įdiegta „pasyvioji apsauga“, kuri
net be žmogaus įsikišimo, esant ekstremalioms sąlygoms, saugiai išjungs reaktorius.
Visos Lietuvos„apjuosimas“ branduoliniais
reaktoriais iš esmės yra rusų provokacija
– jeigu net lietuviai nesaugo savo teritorijos (vien dėl įvykių Fukušimos – Dajiči atominėje jėgainėje buvo evakuota virš 200
tūkst. gyventojų), rusai niekuo nerizikuoja, statydami eksperimentinius reaktorius
svetimose tertorijose.
Kalbos apie ypač saugias, draugiškas
gamtai ir žmonėms branduolines jėgaines tėra mitas. Reaktorių aušinimas (ar tai
būtų Drukšių ežero šildymas, ar Nemuno
ir Neries vandens panaudojimas vykdant
aušinimą per milžiniškas aušintuves) yra
toks pats gamtos resursų žalojimas, kaip
ir naudojant iškastinį kurą. Prancūzija, turinti daugiausiai ES branduolinių jėgainių,
vasaros laikotarpiu dėl perkaitusio upių
vandens dažnai priversta jas stabdyti. Branduolinio kuro atliekos šimtmečiams teršia
gamtą daugiau, nei bet kuri atlieka. Sudėtingos jėgainių apsaugos sistemos reikalauja ir daug priežiūros, o priežiūrą atlieka
žmonės, kurie, geriausiu atveju, mokosi iš
vis atsirandančių branduolinės energetikos klaidų. Gamta taip pat visur „mėgsta

Šaltinis: www.geoeye.com

Įvykiai Japonijoje, ypač jos branduolinėje
elektrinėje, ir eilinius žmones, ir politikus
privertė permąstyti, ar branduolinė energija yra tikrai saugi, valdoma ir nekenksminga aplinkai ir gyventojams. Deja, sudėtingiausi inžineriniai sprendimai ir net
gerai išmokyto personalo veiksmai kartais
būna bejėgiški prieš stichijos šėlsmą, galimas žmogiškas klaidas ar net terorizmą.
Taigi Lietuva, kurią žadama „apjuosti“ net
trimis branduolinėmis jėgainėmis, bėdos
atveju gali likti tik niekam nereikalinga ir
kažkada turėjusia vardą teritorija.

Fukušimos – Dajiči atominėje jėgainė prieš ir po avarijos..
siurprizus“ – praeitos žiemos apledėjimai
ypač Rusijoje stipriai sutrikdė elektros energijos tiekimą. O jei naujųjų jėganių aušyklų išmetami dideli vandens garų kiekiai
apledėjimu sutrikdys kurios nors jėgainės
skirstyklos darbą, gal nereiks ir cunamio –
pasekmės bus tos pačios, kaip ir Japonijoje. Teisybės dėlei reikėtų pastebėti, kad
mokslininkai mano, kad netolimos ateities
saugiausia branduoline jėgaine galėtų
būti nedidelės galios jėgainė, įrengta po
žeme (taip vadinami IV kartos branduoliniai reaktoriai).
Eskaluojama idėja apie energetinę nepriklausomybę ir nuosavą (bet pastatytą suradus „labai gerą, lojalų ir turtingą“ investuotoją) branduolinę jėgainę, kuri veiks
BRELL (Baltarusijos, Rusijos Estijos Latvijos
ir Lietuvos energetinė sistema) tinkle, labiau primena kompartijos kažkada kartotą
šūkį –„Ekonominis suverenitetas Tarybų Sąjungos sudėtyje“. Deja, atidžiai įsižiūrėjus ir
analizuojant dabartinės valdžios siūlomus
strateginius sprendimus, matosi beveik tas
pats – „Energetinis suverenitetas Rusijos
elektros energetikos sistemoje“.
Atvirai kalbant mūsų energetikos strategų
sąvokos yra taip painiojamos, kad kartais
negali suprasti, apie ką kalbama. Energetinė nepriklausomybė, energetinis saugumas, energetinis stabilumas, energetinis

skaidrumas, energetinis patikimumas ir
dar daug sąvokų naudojama vienu metu,
tad sunku net suvokti ko iš tiesų siekiama.
O esmė yra tai, kad turime išsiaiškinti, ar
mes savo energetinį ūkį galime savarankiškai tvarkyti ir su kuo norėtume derinti
sistemų stabilumo, rezervavimo ar dažnio
klausimus. Dabar, kol dar neturime didelės
galios generavimo šaltinio (būsimos VAE),
visa tai tvarkyti yra žymiai papraščiau. Žinoma tą galėtų daryti energetikos specialistai.
Taip pat reiktų teisingai tvarkyti energetikos paramos finansinius srautus, ypač pajamas, gaunamas iš VIAP. Teisingiausia būtų
VIAP rinkliavą prilyginti akcizui ir apskaityti
valstybės biudžete, tuomet tokių atvejų, kai
Energetikos ministras savo nuožiūra skirsto
VIAP lėšas, tikrai nebūtų.
Įvertinus susiklosčiusią padėtį, kai visas
pasaulis yra sunerimęs dėl branduolinės
energetikos patikimumo, su švariu „munduru“ ir dar švaresne sąžine turėtume
stabdyti „VAE idėją“, o jei mes stabdome
savo branduolinės jėgainės statybą, to
galime ir turime reikalauti tiek iš Baltarusijos, tiek ir iš Rusijos. Juk žmonių saugumas, tautos išlikimo garantija yra svarbiau
už kelių žmonių, esančių valdžioje, ambicijas. O alternatyvų apsirūpinti energija
yra pakankamai.

Povilas Venciūnas
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Estijos vyriausybė patvirtino sprendimą
10 mln. vienetų oro taršos kvotų parduoti
Japonijos korporacijai Mitsubishi mainais
už daugiau kaip pusę tūkstančio naujų
elektromobilių.
„Pagal šį sandorį gausime 507 keturviečius
elektromobilius Mitsubishi i-MiEV, kurie
vienu akumuliatorių pakrovimu gali nuvažiuoti apie 160 kilometrų“, - žiniasklaidos atstovams pranešė Estijos premjeras
Andrusas Ansipas.
Naujus elektromobilius naudos Estijos
specialiosios tarnybos. Vienas Mitsubishi
i-MiEV kainuoja kiek daugiau nei 40 tūkst.
JAV dolerių. Elektromobilis išvysto 130 kilometrų per valandą greitį, šimtui kilometrų ridos sunaudoja 10,6 kilovatvalandžio
elektros energijos. Kaina 100 kilometrų kelionei - nuo 0,78 euro. Išsikrovęs akumuliatorius pakraunamas per 6 valandas, tačiau jį galima pakrauti ir „greituoju būdu“
- per 20-30 minučių. Estija planuoja sukurti
visą tokio transporto aptarnavimo infrastruktūrą, pradžiai - apie pustrečio šimto
elektromobilių akumuliatorių pakrovimo
punktų. Taip pat kuriama paramos fiziniams
asmenims elektromobiliams įsigyti sistema. Pagrindinis šio projekto finansavimo
šaltinis - perteklinių oro taršos kvotų realizavimo pajamos.

Pagal „Interfax“- BNS informaciją

Brangs branduolinė
energetika
Branduolinės energetikos pramonės ekspertai analizuoja įvykius Fukušima branduolinėje jėgainėje ir dėl jėgainių saugumo tobulinimo. Nuo avarijos priežasčių ir nustatytų jos likvidavimo sunkumų
priklausys, kiek papildomų lėšų reikalaus
veikiančių ir projektuojamų branduolinių
jėgainių pertvarkymas. Europos Sąjungos vadovai, neseniai susirinkę Briuselyje,
taip pat paskelbė, kad reikės atlikti galimų
nepalankiausių sąlygų bandymus (angl.
stress-test) visose veikiančiose atominėse
jėgainėse Europos Sąjungos viduje, tokius
bandymus taip pat rekomenduos atlikti ir
kaimyninėse valstybėse.
JAV eksploatuojami net 23 tokio pat tipo
kaip Fukušima reaktoriai (General Electric
Co Mark 1), jie išdėstyti trijose valstijose Ilinojuje, Pensilvanijoje ir Naujajame Džersyje. John Rowe, Čikagoje esančios Exelon
jėgainės vadovas, pareiškė, kad jo kompanija jau yra rezervavusi apie 500 mln.
JAV dolerių jėgainių saugumui pagerinti,
bet mano, kad branduolinės energetikos

industrija privalo ištirti visas Fukušimos
incidento aplinkybes, kad būtų galima
paruošti visus branduolinės energetikos
saugumo patikslinimus. Labai svarbu iš
naujo peržiūrėti ir sanitarines bei saugos
zonas apie branduolines jėgaines. Manoma, kad JAV patikslinimai dėl saugumo garantijų bus paruošti per pusmetį.
Vienas žymiausių Prancūzijos branduolinės
energetikos specialistų prof. Jacques Foos
neseniai pareiškė, kad kalbos, jog Europoje nei tokių didelių žemės drebėjimų, nei
cunamių nebūna ir kad šiuolaikinių branduolinių reaktorių saugos problemos yra
išspręstos, yra tie argumentai, kurių jis nenori girdėti. Turi būti kuriama pasaulinė organizacija, kuri iš esmės turėtų peržiūrėti
branduolinių jėgainių saugumo problemas.
Profesorius taip pat mano, kad atėjo laikas
iš naujo globaliai persvarstyti pasaulio energetikos vystymosi tendencijas.

Pagal Green Business, Reuters, European
Energy Review informaciją

Nano technologijos
pritaikomos ir
akumuliatoriams
Išskirtinai naujo tipo nano medžiaga buvo
atrasta Rensselaer Politechnikos institute
(JAV), kuri gali sukurti naują pakartotinai
įkraunamų ličio akumuliatorių kartą. Tokie
naujos kartos akumuliatoriai galėtų būti
naudojami elektromobiliuose, o taip pat
kompiuteriuose, mobiliuose telefonuose
ir kituose mobiliuose įrankiuose.
Naujoji medžiaga pavadinta nanoscoop
(liet. nano kaušelis), kadangi jos forma
yra panaši į kūgį uždengtą ledų kaušeliu.
Ji gali išlaikyti ypatingai daugkartinį pakrovimų ir iškrovimų ciklą, kurių neatlaiko
įprasti akumuliatoriai. Nanoscoop sėkmė
slypi unikalioje medžiagos kompozicijoje, struktūroje ir dydyje.

Šaltinis: Rensselaer PI

Estija perka
elektromobilius
specialiosioms tarnyboms
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Rensselaer tyrėjų grupė, vadovaujama prof.
Nikhil Koratkar, neseniai savo institute demonstravo, kaip nanoscoop baterijos gali
būti pakraunamos ir iškraunamos 40 – 60
kartų greičiau, lyginant su įprastinėmis ir
tuo pačiu išlaikydamos reikiamus energijos parametrus. Puikios eksploatacinės
savybės, kurios buvo pasiektos, daugiau
kaip 100 kartų taikant pakrovimo/iškrovimo ciklus, tyrėjams teikia vilčių, kad jų
sukurta technologija užtikrins proveržį
elektromobilių pramonėje.

31

aktualijos

32

ta pati baro savininkė čekio už maistą ir
gėrimus neišmušė.

Grynųjų pinigų šešėliai
Ieva Rasimaitė
Paskutiniu metu naujai atsidarančiose ar
jau veikiančiose mažesnėse parduotuvėse, taip pat viešojo maitinimo įstaigose vis
dažniau nebeaptarnauja banko mokėjimo
kortelių. Tiek parduotuvių savininkai, tiek
pardavėjai užrašus ant durų „atsiskaitymas tik grynais“ aiškina tuo, kad banko
mokesčiai, skaičiuojami už atsiskaitymą
banko mokėjimo kortelėmis, yra pernelyg
dideli. Kita vertus, vis dažniau pastebima,
kad atsisakymas aptarnauti banko mokėjimo korteles gali būti susijęs ne su dideliais banko mokesčiais, o su paprasčiausiu
mokesčių slėpimu.
Didžiausių Lietuvos bankų atstovai vieningai tvirtino, kad nepastebi tendencijos, jog
prekybininkai atsisakytų kortelių turėtojų
aptarnavimo paslaugos, t. y. nutrauktų su
bankais pasirašytas sutartis. Pasak SEB banko prezidento pavaduotojo Virginijaus Doveikos taikomo įkainio už kortelių turėtojų
aptarnavimą dydis priklauso nuo įvairių sąlygų – atsiskaitymų kortelėmis apyvartos,
atsiskaitymų kortelėmis vidutinės sumos,
reikalingo įrengti skaitytuvų skaičiaus, susitarimo kieno lėšomis jie bus įrengti, prižiūrimi ir pan. Kitų bankų atstovai buvo
daug atviresni: DnB NORD banko atstovai
nurodė, kad įkainiai už kortelių turėtojų
aptarnavimą svyruoja tarp 1,5-2,5 proc.,
Swedbanko taikomi mokesčiai labai panašūs ir svyruoja nuo 1,5 iki 2,7 proc. nuo
atsiskaitymų kortelėmis apyvartos.
Latvijoje už banko mokėjimo kortelių tvarkymą buvo taikomas daug mažesnis - 0,6
proc. aptarnavimo mokestis, kurio taikymą
Latvijos konkurencijos taryba pripažino
karteliniu susitarimu ir baudomis nubaudė
vietos bankus. Kol Lietuvos Konkurencijos
tarybos atstovai banko kortelių aptarnavimo mokesčių ar galimų tyrimų nekomentuoja, Lietuvoje prekybininkai oficialiai ir
nesiskundžia, o kai kurie jų ieško kitų būdų
„sutaupyti“. Atsisakydama priimti banko mokėjimo kortelę viena baro Vilniuje savininkė
paaiškino, kad banko kortelių skaitytuvas
yra sugedęs ir jį labai brangu pataisyti, be
to mokesčiai už kortelių aptarnavimą yra
dideli, todėl jų ir neaptarnauja. Vis dėlto

Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės
departamento direktorė Valė Kulvinskienė
teigė, kad pirmieji tokio pobūdžio mokesčių
vengimai buvo nustatyti 2008 m. Mokesčių
vengimas paprastai būna susijęs ne su atskiromis neapskaitytomis ūkinėmis operacijomis, o nuslėpta dalimi pajamų per tam
tikrą laikotarpį, todėl nesumokėtų mokesčių
sumos kiekvienu atveju skaičiuojamos dešimtimis tūkstančių. Pasak V. Kulvinskienės
piktnaudžiavimai kompiuteriniuose kasos
aparatuose įdiegtomis programomis, leidžiančiomis klientams pateikti išankstines
sąskaitas, o vėliau jas panaikinti, taip neapskaitant iš klientų gautų pajamų, dabar
yra dažni. Praeitais metais visuomeninio
maitinimo įmonėse Valstybinės mokesčių
inspekcijos specialistai surado 6 mln. Lt
neapskaitytų pajamų.
Be abejo, neapskaityti grynųjų pinigų srautai mažmeninės prekybos vietose nedaro
didžiausios žalos. Vis dėlto pagal Lietuvos
banko skelbiamą informaciją grynųjų pinigų apyvartos Lietuvoje auga. Todėl Vyriausybėje svarstomos galimybės mažinti grynųjų pinigų apyvartą taip siekiant
mažinti erdvę neskaidriems sandoriams
ir visai šešėlinei veiklai. Paradoksalu, kad
grynųjų pinigų apyvartos mažinimas ir
ekonomikos skaidrinimas galėtų tapti galimybe komerciniams bankams dar daugiau
užsidirbti per jų taikomus neadekvačius
operacijų aptarnavimo mokesčius, kurių
dydžiais kaip rodo patirtis kol kas niekas
rimtai nesidomi. Reikia tikėtis, kad naujasis
Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas
šią situaciją pakeis, o mes atsakingai ir atkaliai reikalausime kasos čekių.

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja,
kad atsiskaitant grynais pinigais ir kortelėmis vietose kuriose yra įrengtas kasos aparatas klientui turi būti išduodamas fiskalinis
kasos aparato kvitas kurio apačioje privalo
būti atspausdintas fiskalinis logotipas t.y.
„LTF“, reiškiančios, kad pajamos yra įtrauktos į apskaitą ir nuo jų apskaičiuoti mokėtini
mokesčiai. Pastebėjus pažeidimus Valstybinė
mokesčių inspekcija ragina apie tai pranešti mokesčių administratoriui pasitikėjimo
telefonu 1882.

aktualijos

Neprasidėjusio
branduolinio renesanso
saulėlydis
Sprogimus, sudėtingą įvykusios avarijos
procesų valdymą Japonijos Fukišimos AE
dažnas energetikos specialistas lygina su
branduolinio renesanso pabaiga. Vis dėlto
atidžiau paanalizavus galima būtų teigti,
kad taip vaizdingai branduoliniu renesansu vadinti aktyvią branduolinės energetikos vystytojų veiklą gal buvo ir šiek
tiek per drąsu. Akivaizdu, kad paskutiniu
metu branduolinės energetikos vystymas
daugiau vyko politikos lygmenyje, tačiau
ne realybėje. Šiuo metu ekonomiškai pirmaujančios šalys, tokios kaip JAV, Prancūzija, Suomija ir dabar plačiai aptarinėjama
Japonija stato tik po vieną branduolinę
jėgainę. Iš šių valstybių labiausiai išsiskiria Suomija, jau trejais metais atsiliekanti
nuo patvirtintų naujos jėgainės paleidimo grafikų ir apie tai viešai kalbanti. Tuo
tarpu, kaip sekasi statyti branduolines jėgaines kitose šalyse nei optimistinių, nei
pesimistinių žinių nėra, o jei yra – tai tos
žinios labai menkos.
Visi lyg užmiršta vieną tiesą – visos AE avarijos, įvykusios visame pasaulyje ir buvo
tos pamokos, kurios vystė branduolinės
energetikos teoriją ir praktiką. Daugelis
įvykusių avarijų, nesėkmingų bandymų ar
tyrimų yra aprašyti ir yra specialistų atidžiai
išanalizuoti. Tačiau apie buvusios Sovietų
Sąjungos teritorijoje įvykusias avarijas pasaulis sužinojo tik po 1990 metų ir tai ne
apie visas. Įvertinus avarijų pasekmes vien
Oziorsko gamykloje Majak (Čeliabinsko
sritis, Rusija) įvykusias 1948, 1949, 1957
ir 1967 metais, buvusi Sovietų Sąjunga
pirmavo nukentėjusių nuo branduolinės
veiklos gyventojų skaičiumi – virš 60 tūkst.
žmonių, o po Černobilio avarijos 1986 m. –
tapo absoliučiai pirmaujanti. Ar tiek branduolinių avarijų patyrusi šalis išmoko gaminti saugiausius branduolinius reaktorius,
planuojamus statyti tiek Karaliaučiuje, tiek
Baltarusijoje, galės išbandyti tiek Lietuva,
tiek aplinkinės jos kaimynės.
Avarija Japonijos Fukušimos branduolinė-
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je jėgainėje vėl patvirtino, kad žmogiškasis
faktorius, likviduojant avariją, yra esminis.
Jeigu tikėti informacija, skelbta žiniasklaidoje, jėgainės personalo veiksmai pirmosios dienos po avarijos metu buvo nusikalstamai pasyvūs ir neprofesionalūs. Gal šie
spėjimai ir yra nepagrįsti, tačiau net ir tik
0,005 proc. padidėjęs natūralus radiacinis
fonas Lietuvoje perspėja, kad branduolinės
energetikos klaidos vienaip ar kitaip paliečia visus pasaulio gyventojus. Ką dar moko
Fukušima pamokos? Siekiant maksimalaus
saugumo - senąsias branduolines jėgaines
reikėtų uždaryti, tačiau tokių pasenusių ir
veikiančių jėgainių pasaulyje yra nemažai.
Pavyzdžiui, JAV virš 50 proc. branduolinių
jėgainių yra pastatytos prieš 30 metų, Europoje tokių jėgainių yra 20 proc., o nusenusių
jėgainių skaičius deja kasmet didėja.
Remiantis TATENA informacija, 2009 metais
pasaulyje buvo paleistos dvi branduolinės
jėgainės, o uždarytos trys (įskaitant ir Ignalinos AE). Šiuo metu pasaulyje statomos 31
jėgainės (Bulgarijos AE statybos laikomos
žlugusiomis), iš kurių 15 statomos Azijoje.
Branduolinių jėgainių gamintojai, po Japonijos įvykių pajutę pavojų savo verslui, suka
žvilgsnius į Aziją, o ypač į Jungtinius Arabų
Emyratus – jei ten statomi salos miestai,
tai greičiausiai atsiras pinigų ir atominėms
elektrinėms. O Rusija parodė savo branduolinės energetikos „marketinginį šedevrą“ – jau antra dieną po Fukušimos bėdų
pompastiškai pasirašė sutartį dėl Astravo
branduolinės Baltarusijoje statybos.
Deja, didžiulis noras statyti naujas branduolines jėgaines po Japonijos tragedijos
turėtų truputį pradėti blėsti. Tą rodo atbundantys pilietiniai judėjimai, reikalaujantys
saugios energetikos, Vokietijoje, Švedijoje,
JAV bei daugelyje kitų šalių ir, kaip bebūtų keista, net Lietuvoje. Jei ta tendencija
vystysis, esamos (deja, jau pasenosios)
branduolinės energetikos technologijos
turės užleisti vietą naujoms - tiek paremtoms naujomis branduolinėmis idėjomis
(IV branduolinių reaktorių kartai), tiek atsinaujinančios energetikos ir informacinių
technologijų naujovėms. O senąsias branduolines reiks atsargiai ir švelniai nukaršinti,
kaip ir dera elgtis su visais senoliais.

Jonas Burkus

www.nefas.eu
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Verslo valdymo sistemų
diegimas įmonėse
Vis didėjanti pasaulinė konkurencija, rinkų
globalizacija bei prasidėjęs pasaulinės ekonomikos smukimas skatina ieškoti būdų,
kaip išlaikyti verslo stabilumą ir jo augimą.
Pagrindiniai veiksniai ir priemonės, didinantys įmonių konkurencingumą yra veiklos
procesų tobulinimas, įmonės valdymo kaštų
kontrolė, pirkėjų pritraukimas ir išlaikymas,
įmonės darbuotojų darbo našumo gerinimas, pajamų auginimas ir pan.
Viena pagrindinių šių dienų sėkmingo
verslo sąlygų – sprendimų greitis. Šiandieninės tendencijos rodo, kad ne didelis „suvalgo“ mažą, o greitas - lėtą. Todėl įmonės
veiklos sėkmę lemia ne vien geros pirkimo
– pardavimo kainos, kaštų taupymas, bet
ir tokie veiklos efektyvumo rodikliai, kaip
darbo našumas bei su tuo susiję faktoriai:
atsargų apyvartumas sandėlyje, pirkėjų užsakymų įvykdymo terminas, pirkėjų, tiekėjų skolų apyvartumas, projektų įvykdymas
laiku ir t. t. Deja, netgi tokiose šakose, kur
tradiciškai Lietuvos įmonių pranašumai yra
vertinami pakankamai gerai, darbo našumas yra kelis kartus žemesnis už vakarų
šalių analogiškų įmonių rodiklius.
Kol vadovaujame smulkiai įmonei, dažniausiai galime asmeniškai be jokių papildomų
priemonių valdyti ir kontroliuoti visus įmonės procesus. Tačiau ar sugebėsime tokiais

Pagrindinė ERP sistemų idėja – apimti ir
palaikyti visus įmonės informacijos saugojimo, apdorojimo, paieškos ir paskirstymo aspektus. ERP sistemos daugiausia
yra paplitusios gamybos sektoriuje, tačiau jomis vis daugiau domisi ir kitų sektorių įmonės. ERP sistema integruoja visų
padalinių informacinį aptarnavimą, kad
informacija būtų naudojama efektyviausiai. Dabar atskiri padaliniai gali dirbti dar
efektyviau, naudodami ne tik savo vidinę,
bet ir kitų padalinių bei bendrą integruotą
organizacinę informacinę terpę.
Kodėl verta diegti ERP sistemas? Kokią naudą jos duoda? Atsakymai į šiuos klausimus
priklauso nuo įmonės poreikių ir galimybių, tačiau būtų galima išskirti bendras
ERP sistemų ypatybes:
  Finansinės informacijos integravimas.
Tai labiausiai praverčia įmonių aukščiausio lygio vadovams, nes jiems
svarbu matyti tiek bendrą organizacinės veiklos vaizdą, tiek įvairiausius
šios veiklos aspektus. Neturėdami integruotų duomenų, vadovai gali gauti
kelias skirtingas to paties dalyko versijas. Rezultatas – iškreiptas vaizdas ir
neracionalūs sprendimai. ERP sistema
integruoja visų padalinių informaciją
ir jos pagrindu sukuria vienintelę patikimą versiją.
  Klientų užsakymų informacijos integravimas. ERP sistema gali saugoti visų klientų užsakymų informaciją, tai leidžia

  Standartizuota žmogiškųjų išteklių informacija. Tai ypač svarbu įmonėms,
turinčioms kelis filialus ir siekiančioms
naudojant ERP sistemą sukurti lanksčią darbuotojų planavimo, kontrolės
ir motyvavimo sistemą.
Tai gana svarios priežastys skatinančios
diegti ERP sistemą, vis dėlto nėra visai neaišku, kaip kompiuterinė programa, pilna
neaiškių programinių modulių ir funkcinių
posistemių, gali paveikti ar net pakeisti
organizacinius procesus.
Verslo procesai – pagrindinis ERP sistemos taikinys. Būtent į šį verslo modelio
lygmenį pirmiausia yra orientuota ERP
sistema. Verslo procesų lygmuo sujungia
organizacinę infrastruktūrą, aprūpinimą
žaliavomis, pagrindines operacijas, paskirstymą ir žmogiškųjų išteklių vadybą.
Apskaitos duomenys ERP sistemose gaunami kaip veiklos procesų fiksavimo sistemoje rezultatas. Čia ir yra pagrindinis
skirtumas, lyginant su Lietuvos rinkoje
plačiai naudojamomis apskaitos programomis, kurių pagrindinis tikslas yra apskaitos duomenų sutvarkymas ir patogus
jų pateikimas. Tačiau apskaitos duomenys
yra istorija, ir jie tiesiogiai neįtakoja įmonės
veiklos efektyvumo, o sprendimai, priimami vadovaujantis vien apskaitos duomenimis, dažnai būna klaidingi, nes tiek verslo
aplinkos, tiek įmonės vidaus sąlygos jau
būna pasikeitę.

Domėdamiesi ERP sistemomis jūs susidursite su tokiais terminais:
  Klientų ryšių valdymas (angl. Customer
Resource Management- CRM),
  Verslo analizė (angl. Business Intelligence- BI),
  Žmogiškojo kapitalo valdymas (angl.
Human Capital Management – HCM),
  Tiekimo grandinių valdymas (angl.Supply Chain Management – SCM),
  Sandėliavimo valdymo sistemos (angl.
Warehousing Management System WMS).

pačiais metodais vadovauti stambiai įmonei, keliose šalyse turinčiai padalinių, kuriuose dirba tūkstančiai žmonių?

lengviau atsekti reikiamą užsakymą, atkurti kliento istoriją, koordinuoti gamybą, paskirstymą ir pardavimus.

Verslo valdymo sistemos ERP (angl. Enterprise Resource Planning) buvo sukurtos kaip
atsargų poreikio planavimo (angl. Materials Requirements Planning (MRP)) sistemų
išplėtimas. Savo ruožtu, atsargų poreikio
planavimo sistemos 70-80 metais buvo
išvystytos į Gamybos resursų planavimo
(angl. Manufacturing Resource Planning
(MRP II)sistemas, originaliai integruojant
planavimo, grafikų elementus į gamybos
procesus. Vėliau į gamybos resursų planavimo sistemas buvo įtraukti pardavimų
planavimo elementai ir gamybos poreikio prognozės.

  Standartizuotas ir operatyvesnis gamybos procesas. Tai labai svarbu į greitą
augimą orientuotoms įmonėms, nes
gamybos procesų standartizavimas ir
kompiuterizavimas leidžia taupyti laiką,
didinti našumą ir sumažinti perteklinį
darbuotojų skaičių.
  Sumažėjusios atsargos. ERP sistema,
užtikrindama gamybos proceso sklandumą ir suteikdama klientų užsakymų
prognozavimo galimybes, leidžia sumažinti ne tik atsargų, bet ir pagamintos
produkcijos kiekį sandėliuose.

Įmonės ERP strategija turi būti suderinta su bendra įmonės veiklos strategija
ir jai neprieštarauti. Be to, naujos ERP
sistemos įsigijimas yra ne tik informacijos technologijų, bet ir visos įmonės
verslo tęstinumo užtikrinimo projektas,
sistemos programinės įrangos parinkimo ir įdiegimo procesas tampa kertiniu
etapu. Nuo to, kokia programinė įranga
bus pasirinkta ir kiek kokybiškai įdiegta,
priklauso ir visų jos galimų pranašumų
panaudojimas.
Daugiau informacijos www.erpas.lt

naujienos
Keitiklis ir mini-komutatorius viename
Daugelis taip vadinamų tarpinių keitiklių (angl. media converter) vykdo vienos Ethernet sąsajos keitimą į optinę sąsają, tačiau
Korenix kompanija plačiau pažvelgė į keitiklių pritaikymą ir pasiūlė naują keitiklį JETCON 2302, kuris gali būti ir kaip keitiklis iš
dviejų Ethernet sąsajų į dvi optines, ir kaip mini-komutatorius.
Darbo režimą galima nustatyti
taip vadinamų dip-switch jungiklių pagalba.
Mini-komutatoriaus režime
JETCON 2302 dirba kaip 4 sąsajų 10/100Mbps Fast Ethernet
komutatorius, palaikantis nonblocking store and forward technologiją. Tai leidžia perdavinėti
didesnius, nei įprasta duomenų
srautus. Keitiklio režime JETCON
2302 dirba kaip įprastas tarpinis
keitiklis, tačiau dviem kanalais
vienu metu. Link Loss Forwarding
funkcijos dėka galima patogiau
stebėti tinklą esant ryšio nutrūkimams. Rinktis galima daugiafunkcinį
(angl. Multi-mode) modelį ( iki 2 km) arba vienos funkcijos (angl.
Single-mode) modelį (iki 30 km) optinėmis sąsajomis. Papildomai yra sumontuota signalizuojanti išėjimo relė, suveikianti
nuo sutrikimų sąsajose arba dingus maitinimui.
Kaip ir priklauso tikriems pramoniniams keitikliams, JETCON 2302
turi dvigubą rezervuotą maitinimą su 1.5KV Hi-Pot apsauga ir
plačiu įėjimo diapazonu 10-60VDC. Darbinės temperatūros diapazonas yra 25~75°C (galima rinktis modelį ir su – 40~75°C),
korpuso apsaugos klasė IP31, palaiko NEMA-TS2 standartą,
atitinka CE/FCC reikalavimus. Vartotojui suteikiama 5 metų
garantija.
Daugiau informacijos: www.pramoninisrysys.lt
Oficialus Korenix atstovas Baltijos šalyse UAB „Aedilis“

Novatoriški sprendimai
pultelių tvirtinime
Schneider Electric siūlo išbandyti novatoriškus mažuosius
grafinius operatoriaus pultelius. Techniškai patobulinti
pulteliai tapo atviresni, palaikantys daugiau komunikavimų, taip pat jie yra daug kompaktiškesni.
Operatoriaus pultelis Magelis STU yra IP65 apsaugos klasės
modulinis terminalas, turintis naujas tvirtinimo galimybes.
Tvirtinimo sprendimas yra žymiai patogesnis nei dvidešimt
metų gyvavusi „spyruoklinio tvirtinimo“ technologija. Nuo
šiol pultelį tvirtinti lygiai taip pat paprasta, kaip ir Ø22 mm
standarto mygtuką.
Magelis pulteliai yra idealus sprendimas pramonei ir infrastruktūrai: jautrusis ekranas (angl. touch-screen), lengvesnis
tvirtinimas, nemokama programinė įranga, programos įkėlimas naudojant USB jungtis ir t.t.
Daugiau informacijos:
Schneider Electric klientų aptarnavimo centras
Tel. (8 5) 247 7773
El. p. support@lt.schneider-electric.com
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Šildykite savo būstus, o ne mūsų ežerus ir upes!
Heat your homes instead of our lakes and rivers!

