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Klimatologiniai
veiksniai ir elektros
energetikos objektai

Audronė GALVONAITĖ
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
prie Aplinkos ministerijos
Nerijus BAGDANAVIČIUS
Anatolijus DRABATIUKAS
Šarūnas KILIUS
Kauno Technikos kolegija

Sėkmingai viso elektros energetikos sektoriaus veiklai reikalingi ilgamečiai meteorologiniai duomenys (klimato
rodikliai), kurie suteikia žinių apie šalies klimato ypatybes. Klimatas yra daugiametės orų sąlygos ir jų pokyčiai,
būdingi konkrečiai vietovei. Klimatas apima orų visumą – galimų ir buvusių tam tikroje vietovėje per labai ilgą laiką.
Jis rodo tipišką orų kaitą, paros ir metinius svyravimus. Vykstant globaliems klimato pokyčiams labai svarbi yra
nauja meteorologinė informacija. Straipsnyje trumpai pateikiami daugelio metų apibendrinti klimatiniai duomenys iš
Lietuvos meteorologijos stočių tinklo, liečiantys tokius meteorologinius veiksnius kaip perkūnija, lijundra, smarkus
vėjas ir kt., darančius įtaką elektros energetikos objektams.

Klimato pokyčiai Lietuvoje
Moksliškai tirti orus ir klimatą pradėta
maždaug prieš 300 metų, bet praeities
paslaptis padeda atskleisti ir senos kny
gos, medžiai, kurių „rievių knygą“ skai
tydami mokslininkai nustatė, koks buvo
klimatas per kelis tūkstančius metų. Kiek
vienais metais medžio kamiene susida
ro viena rievė: plati rievė – per lietingus,
siaura rievė – per sausus metus. Kitus pa
slapčių dokumentus pateikia geologai ir
archeologai. Tirdami fosilijas, iškastines

augalų bei gyvūnų liekanas ar jų žymes
mokslininkai nustato, koks vyravo klima
tas tuo metu, kai jos nusėdo įvairiuose
uolienų sluoksniuose.
Visose Žemės rutulio platumose randa
mos vienodos milžiniškų sumedėjusių
paparčių, palmių liekanos rodo, kad vi
soje Žemėje kadaise buvo vienodas šil
tas ir drėgnas klimatas. Esant drėgnam ir
šiltam klimatui paprastai labai intensy
viai vyksta cheminis dūlėjimas, dėl kurio
nuosėdinėse uolienose susikaupia daug
geležies, mangano, kaolino. Šių iškasenų

buvimas rodo, kad tose vietose klimato
būta drėgno ir šilto.
Drėgno ir vėsaus klimato rodiklis yra
durpės. Apie buvusį šiltą ir sausą klimatą
byloja dykuminių augalų liekanos, drus
kų, gipso klodai. Buvusio šalto klimato
rodikliai – apledėjimų liekanos: more
ninės kalvos, ozai, rieduliai, ledyninės
kilmės ežerai. Šių kraštovaizdžio formų
gana gausu Lietuvoje.
Kodėl kinta klimatas, koks jis buvo
praeityje, ką žinome apie dabartinius
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of summer droughts increases (1992, 1994,
2002, 2006).

Successful activity of the entire electrical energy
sector needs long range meteorological data
(climate indicators), which provides information
about climatology characteristics of the country. Climate consists of perennial conditions
of skies and their changes that are specific to
particular locality. New meteorological information is extremely important in the course
of global climate changes. The article briefly
introduces a summary of climatological data
obtained from the Lithuanian meteorological
stations’ network on such meteorological factors as thunder, freezing rain, strong wind, etc,
which affect electrical energy objects.

  possible climate anomalies on a large
scale.

Number of scientists, who note the indications proving a climate warming, constantly
increases. In Lithuania average annual air temperature increased by 0,7 to 0,9 °C in comparison to the beginning of the 20th century
(picture 1). Lithuania is located within the area
of excessive humidity, however frequency

Thunder alongside with the subsequent lighting are not examined to the utmost, still they
constitute an especially dangerous meteorological phenomenon – it has a profound impact upon human activity and often imposes
severe damage on various branches of economy. Lightings pose special danger to the

Anyway, today is the right time to define reasons of climate changes, because fast climate
changes will affect the systems of nature and
economy. The following may occur:
  chain reactions of global processes, changes in various parts of the climate system – all
these may become unstoppable;
  frequent extreme events (picture 2);
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 okyčius? Svarbiausi praeities klimato
p
kaitos veiksniai buvo natūralūs, susiję
su Saulės aktyvumo kitimu, Saulės sis
temoje ir Žemėje vykusiais procesais
(ugnikalnių išsiveržimais ir kt.). Daugu
ma pokyčių prasidėjo antroje XX a. pu
sėje, kai šalia natūralių klimato kitimo
veiksnių sustiprėjo žmogaus veiklos
įtaka. Neapgalvoti veiksmai: miškų kir
timas, kuris sukelia deguonies ir anglies

dioksido pusiausvyros atmosferoje su
trikimus, urbanizacija, sparčiai vystoma
pramonė lėmė, kad į atmosferą išmeta
ma daugybė cheminių medžiagų, kurių
vienos ardo ozono sluoksnį, kitos sukelia
šiltnamio efektą. Žmonės labai intensy
viai ėmė keisti Žemės atmosferos sudė
tį, taigi ir klimatą. Klimatas kinta ir dėl
kertamų miškų, plečiamų žemdirbys
tės ir statybų plotų. Naikinant miškus

sutrinka deguonies ir anglies dioksido
pusiausvyra atmosferoje, keičiasi Že
mės albedas.

objects situated within a limited territory (for
example, transformer stations) and the straight
lines – air lines and various communication
networks. Efficient protection of overground
objects is closely related to the information on
repetition of thunders and their routes within
the particular location.

with thunders are recorded from June to August. Within the period from October to April
thunders are very uncommon. In spring thunders are more frequent in the Eastern part of
Lithuania and in autumn – in western part of
the country. In the maritime region thunders
in winter occur almost every year. When wet
maritime weather, mostly from the Norwegian
Sea, encroaches the country snow storms and
thunders follow fast moving cyclones.

mative documents and, if necessary, to introduce correction that depend upon local conditions. The article does not speak about rain
storms or extensive snow, which aggravate
the function of electricity lines, air moisture
and fog, which increase sticking of snow on
the air-cables in cold weather and may cause
even a breakage. Moreover, great humidity, ice
cover and freezing rain falling on cables result
in additional losses of electrical energy.

Approximately 1800 thunders roar above the
surface of the Earth at one particular moment.
During the thunderstorm that lasts for 1 hour
average number of thunders accounts to 500760. In the mean latitude (Lithuania is located therein) 30-40 percent of total number of
thunders strike the surface of the Earth, the
rest 60-70 percent of thunders discharge between the clouds or parts of the same cloud
with different electrification.
In our climate zone it is a warm period of
time that favourable conditions for thunders
originate more often. Approximately 70 days

The article covers processes that form the
climate and their impact upon the climate
changes. More information on these topics is
available in the monograph “Lietuvos klimatas”
(“Climate of Lithuania”) published in 2007 by
the staff of the Lithuanian Hydrometeorogical Service [1]. The purpose of the article was
to submit concise information about temperature, wind, extreme values of ice cover
in different locations of Lithuania in order to
compare data with requirements of the nor-

Deginant iškastinį kurą, išsiskiria daug
anglies dioksido, kurio į atmosferą išme
tama beveik dvigubai daugiau negu prieš
100 metų ir kuris yra vienas iš svarbiau
sių šiltnamio dujų generatorių. Anglies
dioksidas leidžia Saulės spinduliams ir ši
lumai pasiekti Žemės paviršių, bet trukdo

It should be noted that alongside with macro
processes that affect Lithuanian climate, characteristics of the skies of our county depend
upon local geographic factors, as well. Variety
of conformation forms and diversity of bedrock
surface create conditions for quite significant
differences of the climate even in a conditionally small territory of Lithuania.
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 utrūkimus. Pagal galiojančius norminius
n
dokumentus projektuojant ir eksploa
tuojant elektros tinklų objektus būtina
įvertinti šias klimato sąlygas:
  oro temperatūrą;
  vėją;
  apšalą ir šerkšną;
  perkūnijos poveikio intensyvumą.
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1 pav. Vidutinės metinės oro temperatūros nuokrypiai Lietuvoje 1961–2010 m.

šilumai nuo Žemės paviršiaus pasklisti
atmosferoje. Be anglies dioksido yra ir
kitų dujų, sukeliančių šiltnamio reiški
nį, tai - azoto oksidai, kurių šiek tiek iš
siskiria deginant iškastinį kurą, anglies,
fluoro ir chloro junginius.
Apskritai, klimatą formuoja labai įvairūs
veiksniai: astronominiai, geologiniai, an
tropogeniniai, taip pat gana svarbus yra
Žemės magnetinio lauko cikliškumas.
Vis daugiau mokslininkų prabyla apie
požymius, rodančius, kad klimatas spar
čiai šiltėja. Lietuvoje vidutinė metinė oro
temperatūra pakilo 0,7–0,9 °C lyginant
su XX a. pradžia (1 pav.). Nors Lietuva
yra perteklinio drėkinimo zonoje, bet
vis dažniau kartojasi vasaros sausros
(1992, 1994, 2002, 2006 m.).
Klimato tyrinėtojai Hamburge, Meteo
rologijos tarnybos Hadlio centras ir Rytų
Anglijos universiteto Klimato tyrimų
skyrius pateikia niūrias prognozes arti
miausiems 100 metų. Jie prognozuoja,
kad šiltėjant klimatui jūros lygis pakils,
audrų sukeltos patvankos ir potvyniai
kels grėsmę pakrantėms, sumažės labai
šaltų žiemų tikimybė, vasaros bus saus
ringesnės. Kiti mokslininkai teigia, kad

mūsų laukia klimato atšalimas. Kadangi
nėra iki galo išsiaiškintas visas sudėtin
gas klimato kaitos mechanizmas, ofici
alios klimato prognozės nėra galutinai
patvirtintos, atliekami tik teoriniai skai
čiavimai, kuriamos hipotezės, vertinami
klimato jautrumo veiksniai, pateikiami
optimistiniai ir pesimistiniai klimato kai
tos scenarijai.
Kaip ten bebūtų, klimato pokyčių prie
žasčių reikia ieškoti jau dabar, nes spar
ti klimato kaita paveiks gamtos ir ūkio
sistemas:
  gali prasidėti grandininės globalių
procesų reakcijos, įvairių klimato
sistemos dalių kitimas, ir to sustab
dyti nebus įmanoma;
  dažniau kartosis ekstremalūs reiš
kiniai (2 pav.);
  galimos didelio masto klimato ano
malijos.

Klimato sąlygos elektros tinklų
konstrukcijoms skaičiuoti
Klimato sąlygų įvertinimo netikslumai
projektuojant oro linijas, pastotes ir jų
elementus, gali sukelti avarines situ
acijas ir elektros tiekimo vartotojams
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2 pav. Lokalių stichinių meteorologinių reiškinių skaičius Lietuvoje 1951–2010 m.

Duomenys apie oro temperatūrą yra
būtini įrengiant ir patikimai eksploatuo
jant pastočių elektros įrangą bei elektros
perdavimo oro linijų konstrukcijas, t.y.
parenkant tinkamą įrangą konkrečioms
klimato sąlygoms. Skaičiuojant konstruk
cijų mechaninį atsparumą naudojamos
skirtingos temperatūrinės charakteristi
kos: vidutinė metinė oro temperatūra,
minimali ir maksimali oro temperatū
ra, penkių iš eilės šalčiausių dienų oro
temperatūra ir kt. Dalis temperatūrinių
charakteristikų yra gerai ištirta ir aprašy
ta, pagal jas sudaryti atitinkami klimato
žemėlapiai, kuriuos galima rasti geogra
finiuose ar klimato atlasuose.
Vidutinė metinė oro temperatūra Lietu
voje yra 6,2 °C (nuo 6,5–7,1 °C pajūryje
iki 5,5 °C šiaurės rytuose). Oro tempe
ratūra Lietuvoje 2–4 °C aukštesnė nei
atitinkamos platumos (55° Š. pl.) vidu
tinė. Lietuvoje šilčiausiu mėnesiu lai
koma liepa, o šalčiausiu – sausis; per
1991–2003 m. laikotarpį sausis užleido
šalčiausio mėnesio „titulą“ gruodžiui.
Liepos mėnesio vidutinė oro tempera
tūra yra 17,1 °C, pirmojo rugpjūčio de
šimtadienio – 17,5 °C. Sausio vidutinė
oro temperatūra yra -5,1 °C (antrojo de
šimtadienio – -5,6 °C).
Klimatologų darbuose naudojamos
tokios sąvokos kaip „karščiai ir atvė
sos“, „kaitra“. Karščiais vadinami orai,
kai 3 dienas maksimalioji oro tempe
ratūra viršija 25 °C, 30 °C. Trumpalaikių
karščių kartojimasis didėja. Didžiausia
jų tikimybė yra liepą (33,7 %). Stichine
kaitra laikoma tokia kaitra, kai 30 °C ar
dar aukštesnė temperatūra pasikartoja
bent 5 dienas iš eilės. Kai stichinė kai
tra apima trečdalį ir daugiau teritorijos,
reiškinys gali sukelti šalies masto nelai
mes. Vietinės reikšmės kaitros pasitaiko
kartą per 4 metus, šalies masto – per
10–12 metų. Aukštesnė nei 25 °C tem
peratūra įmanoma balandžio – rugsė
jo mėnesiais (1 lentelė). Pajūryje tokių
dienų vidutiniškai būna 11-12. Einant į
rytus jų skaičius išauga iki 25-30. 1994 m.
liepos 30 d. užregistruotas ir maksima
liosios oro temperatūros rekordas (Za
rasuose, 37,5 °C).
Smarkus speigas konstatuojamas, jei
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-30 °C oro temperatūra būna mažiau
nei 3 paras, katastrofinis speigas – kai
oro temperatūra -30 °C laikosi ilgiau nei
3 paras, o ypatinga ekologinė situacija –
kai oro temperatūra -30 °C būna ilgiau
nei 3 paras ir apima trečdalį teritorijos
(2 lentelė).
Žemiausia oro temperatūra užregis
truota Utenos meteorologijos stotyje
1956 m. vasario 1 d. (-42,9 °C). Klimato
žinyne pateikiama žemiausia oro tem
peratūra (-44,5 °C), kuri tuo metu galėjo
būti Tauragnuose. Didžiuosiuose mies
tuose labai žema temperatūra būna
rečiau. Lietuvoje šilčiausia yra Nidoje
ir Druskininkuose, šalčiausia – Šiaurės
Rytų Lietuvoje.
Oro temperatūrą veikiantys stambia
masčiai veiksniai – Saulės spinduliuo
tės įtaka, atmosferos cirkuliaciniai pro
cesai, paklotinio paviršiaus ypatybės,
kurias lemia geografinė platuma bei
žemyniškumo laipsnis. Vidutinio masto
veiksniai (nuotolis nuo jūros, paklotinio
paviršiaus elementai), vietiniai veiksniai
(reljefas, augalija, dirvožemis) kartais turi
net daugiau įtakos.
Elektrotechninių konstrukcijų mecha
niniam atsparumui skaičiuoti, be kitų
klimato sąlygų, būtina žinoti didžiausias
vėjo slėgio vertes ir apšalo bei šerkšno
sluoksnių storius. Paprastai šie dydžiai
nustatomi pagal Lietuvos teritorijos ap
šalo ir vėjo rajonų žemėlapius. Elektros
įrenginių įrengimo taisyklės nurodo,
kad priklausomai nuo vietos sąlygų ir
atsižvelgiant į daugiamečių stebėjimų
duomenis, apšalo sienelės storis bei nor
matyvinis vėjo slėgis projektavimo metu
turi būti tikslinami. 35 kV ir aukštesnės
įtampos oro linijoms (OL) didžiausias
vėjo greitis ir apšalo (šerkšno) sienelių

storiai priimami pasikartojantys vieną
kartą per 25 metus, 6–10 kV įtampos OL
– pasikartojantys kartą per 10 metų, 10
metrų aukštyje. Esant kitokiam nei 10 m
aukščiui, oro slėgis ir laidų apšalo siene
lės storis perskaičiuojamas naudojant
Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse
pateiktus koeficientus.
Vėju vadinami horizontalūs oro jude
siai Žemės paviršiaus atžvilgiu, nors kai
kada įvertinama ir vertikali šių judesių
dedamoji. Vėjas, sustiprėjęs iki 15 m/s
ir daugiau, tampa pavojingu, smogian
čiu 28 kg/m2 jėga. Geografinė Lietuvos
padėtis, tiesioginė Atlanto vandenyno
įtaka, Baltijos jūros artumas, miškai ir
kalvos bei kitos paklotinio paviršiaus
ypatybės, turi įtakos vėjo režimui. Lietu
voje beveik visus metus vyrauja pietinių
krypčių vėjai, tik pavasario pabaigoje ir
vasarą padidėja vakarinių krypčių kar
tojimasis. Tačiau dėl vietinių veiksnių
įtakos (upių, ežerų, slėnių, kalvų, miškų,
dirbamos žemės plotų ir t.t.) vėjo srau
tas, kurį lemia bendroji atmosferos cir
kuliacija, gali pakeisti savo kryptį ir grei
tį. Lietuva – palyginti silpnų ir vidutinių

vėjų šalis ir, nors teritorija nėra didelė,
susidaro nemaži vėjo greičio skirtumai
tarp pajūrio ir šalies centrinių bei ryti
nių rajonų (3 pav.). Lietuvoje visais metų
laikais stipriausi vėjai pučia pajūryje ir
Kuršių nerijoje, o silpniausi – Pietryčių
smėlingoje lygumoje.
Vėjo greitis turi labai ryškią paros ir me
tinę eigą. Vasarą silpniausi vėjai būna
naktį ir paryčiui, o smarkiausi – po pie
tų, apie 14–15 val. Tokį nevienodą vėjo
greitį per parą lemia oro masių turbu
lencija, sustiprėjanti dieną, Saulei stipriai
įšildžius Žemės paviršių. Dėl turbulencijos
atsiranda vėjo gūsiai (staigus, iki keleto
sekundžių, vėjo greičio padidėjimas).
Rudenį vėjo greitis stiprėja kiekvieną
mėnesį (3 lentelė): rugsėjo mėnesį vi
dutinis greitis – 4,5–5,01 m/s, o lapkri
čio – 3,5–6,5 m/s. Skirtumai tarp pajūrio
ir rytinių šalies rajonų apie 2 m/s. Žiemą
vėjo greitis didėja lėtai: pajūryje vidutinis
vėjo greitis – 5,5–8,0 m/s, rytiniuose ra
jonuose – 5,0–5,5 m/s. Skirtumą sudaro
maždaug 2,5–3,0 m/s. Pavasarį vėjo grei
tis mažėja: pajūryje vidutinis vėjo greitis
svyruoja nuo 5,0–5,5 m/s iki 4,5–5,0 m/s,

3 pav. Vidutinis metinis
vėjo greitis ir vyraujančios
vėjo kryptys.

7

8

Meteostotis
Biržai
Dotnuva
Dūkštas
Kaunas
Kybartai
Klaipėda
Laukuva
Lazdijai
Nida
Panevėžys
Raseiniai
Šiauliai
Šilutė
Telšiai
Ukmergė
Utena
Varėna
Vilnius
Vilnius, AMC

Mėnuo
01
26
29
20
28
31
34
35
28
30
30
29
27
31
32
31
25
24
25
30

02
28
24
17
25
27
30
23
24
26
22
24
24
26
24
24
24
22
22
22

03
28
25
17
23
28
28
26
24
28
28
25
20
29
24
24
28
24
22
25

04
21
22
20
24
24
26
26
24
25
28
24
24
25
20
24
28
22
23
27

05
24
17
18
24
26
24
24
20
20
28
20
20
23
20
25
18
24
20
21

06
24
18
12
22
21
25
20
22
22
28
24
18
26
30
23
40
25
20
20

07
22
20
12
27
27
34
18
24
27
25
20
20
26
20
24
20
25
24
26

08
24
22
14
26
22
26
21
22
22
18
20
17
22
22
24
18
22
19
18

09
20
16
15
23
20
30
23
20
24
29
20
20
28
22
22
26
19
19
24

10
24
24
20
21
28
40
34
22
40
28
24
30
34
28
24
28
24
24
22

11
24
28
20
26
34
36
29
25
34
34
26
28
35
25
26
34
24
28
28

12
25
21
20
25
29
38
29
32
40
28
28
24
37
25
26
28
22
26
23

Metinis
28
29
20
28
34
40
35
32
40
34
29
30
37
32
31
40
25
28
30

3 lentelė. Absoliutus vėjo greičio maksimumas per visą stebėjimų laikotarpį

o kitur – nuo 4,0 iki 3,5 m/s. Smarkiausi
vėjai pučia virš lygaus paviršiaus, kuris
turi mažiausią pasipriešinimą – didelių
vandens telkinių, jūrų ir ežerų pakran
čių, lygumose, žiemą – virš apsnigtos
žemės, kai sniegas išlygina paviršiaus
netolygumus. Daug silpnesni vėjai pu
čia virš šiurkštesnio paviršiaus: miško ir
sudėtingos orgografijos vietovių. Lie
tuvos pajūryje vidutiniškai per metus
pasitaiko 30–35 dienos su smarkesniu
kaip 15 m/s vėju, Vidurio ir Rytų Lietu
voje – 5–9 dienos.
Apšalas – ledo sluoksnis ant laidų pavir
šiaus, susidarantis dėl peršaldytojo lie
taus, dulksnos ar rūko lašelių prišalimo
prie paviršiaus, kurio temperatūra nuo
0 iki -5 ºC. Trosų ir laidų apšalo skaičiuo
jamoji masė yra 0,9 g/cm3.
Apledėjimas yra įvairių rūšių ledo ap
šalas, nuo skaidraus ledo iki atskirų
kristalų, susiformavęs ant įvairių stati
nių, medžių šakų, laidų, kelių dangos
ir kt. Lijundra yra reiškinys (procesas),
kurio metu ant laidų susidaro tam ti
kro storio ir svorio ledo sluoksnis (ap
šalas). Pagal struktūrą, meteorologines
formavimosi sąlygas yra skiriamos šios
lijundros-šerkšno apšalo rūšys: lijundra,
grūdėtasis šerkšnas, kristalinis šerkšnas,
šlapio sniego apšalas (apdraba). Be to,
pagal savo struktūrą, lijundros-šerkšno
apšalas būna paprastas ir sudėtinis. Pa
prastąjį apšalą sudaro tik viena apšalo
rūšis, o sudėtinis apšalas būna iš kele
to įvairių apšalo rūšių sluoksnių, kurie
susidaro atitinkamai keičiantis apšalą

formuojantiems procesams. Dažniausiai
sudėtinis apšalas formuojasi, kai aple
dėjimas ilgai trunka, kinta meteorologi
nės sąlygos, ypač oro temperatūra. Pa
vyzdžiui, dažni atvejai, kai krintant oro
temperatūrai virš grūdėtojo šerkšno ima
formuotis lengvesnis, puresnis kristali
nis šerkšnas, ir priešingai, temperatūrai
kylant ir artėjant prie 0°C, formuojasi
tankesnis, sunkesnis apšalas – lijundra.
Lijundros susidarymas priklauso ir nuo
vandens garų ore kiekio, lašelių dydžio
ir temperatūros. Esant dulksnai, peršal
dytajam lietui ir žemai oro temperatūrai,
vandens lašai gausiai krinta ant objektų
ne visai sušalę ir šąla jau ant paviršiaus.
Kuo intensyvesnis lietus ir dulksna, tuo
tankesnė ledo plutelė. Vėjo įtaka lijun
dros susidarymui nevienareikšmė. Esant
mažam vėjo greičiui vyksta vietinis at
šilimas dėl šilumos išsiskyrimo kristali
zuojantis vandens lašeliams, tai trukdo
apledėjimui augti. Pučiant labai smar
kiam vėjui, atvirkščiai, šilumos apykai
tai jokių kliūčių nėra, bet skysti lašeliai,
nusėdantys ant paviršių, smarkaus vėjo
nupučiami nuo jo. Didžiausias lijundros
intensyvumas paprastai būna esant vi
dutiniam vėjo greičiui. Esant didesniam
kaip 12–13 m/s vėjo greičiui apledėji
mas pastebimai mažėja. Apledėjimui
svarbūs ir tokie veiksniai, kaip vietovės
reljefas, vietovės miškingumas, vandens
baseinų artumas.
Dėl padidėjusios lijundros ir vėjo ap
krovos, neišlaikę papildomo svorio, ima
trūkinėti laidai, virsti atramos, prasideda

laidų vibracija, elektros srovės nutekė
jimas.
Daugiausia dienų su lijundra Lietuvoje
pasitaiko Žemaičių aukštumos pietinė
je dalyje ir Šiaurės Rytų, Rytų Lietuvo
je (>12), o mažiausia pajūryje (<7). Kai
kuriais metais dienų su lijundra skaičius
per metus gali būti didesnis nei 30, bet
pasitaiko metų, kai tam tikrose Lietuvos
dalyse lijundra iš viso neužregistruoja
ma. Svarbus lijundros rodiklis yra jos
trukmė valandomis. Vidutiniškai Lie
tuvoje per metus lijundra trunka apie
85 valandas, ilgiausiai Žemaičių aukš
tumos pietinėje dalyje (>140 valandų
per metus), o trumpiausiai pajūryje,
<45 valandas per metus.
Vidutiniškai lijundra Lietuvoje trunka
apie 8 valandas. Tai šaltojo laikotarpio
reiškinys, pasitaikantis spalio–balandžio
mėnesiais, tačiau dažniausiai užregis
truojama gruodžio ir sausio mėnesiais,
šiais mėnesiais užregistruojama ir dau
giausia valandų su lijundra.
Smarki lijundra laikoma stichiniu meteo
rologiniu reiškiniu, kai ant standartinio
lijundros stovo laidų susidaro 20 mm
ir didesnio skersmens apšalas (be lai
do skersmens). Smarki lijundra – mūsų
šalyje retas reiškinys. 1961–1995 metų
laikotarpiu ji užregistruota tik 4 kartus.
Smarkios lijundros trukmė buvo nuo 17
iki 51 valandos. Ilgiausiai, net 51 valandą,
ji truko balandžio 12–14 d. Vilniaus AMC.
Atlikus lijundros storio ir masės matavi
mus meteorologijos stotyse (Ukmergėje,

vid.
* Dotnuva 1961-2010 m., Dūkštas 1972-2010 m.

maks.
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4 pav. „Priekalo“ formos perkūnijos
debesies susiformavimas
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5 pav. Dienų skaičius su perkūnijomis meteorologijos stotyse. 1950–2010 m.

Panevėžyje, Vilniuje) ant lijundros stovo
laidų 2 m aukštyje ir eksperimentinių
laidų, esančių 10 m aukštyje, buvo gau
tos ekstremalios šio reiškinio reikšmės.
Didžiausias apšalo skersmuo ir storis
buvo išmatuoti 10 m aukštyje (ant lai
dų be elektros srovės): skersmuo siekė
70–120 mm, o svoris ≥800 g/m. Tačiau
įspūdingiausias apšalas buvo išmatuotas
Vilniuje, Viršuliškių mikrorajono elektros
perdavimo linijose, kur ant 1 m ilgio lai
do lijundros masė siekė 1600 g, o atskiri
varvekliai ant laidų – net 175 mm.

aukštyn, labai staigiai krinta – maždaug
po 10 °C kiekvienam aukščio kilometrui,
o tuo pačiu metu apatiniame atmosferos
sluoksnyje oras yra įsotintas drėgmės ir
pakankamai įšilęs. Vyksta konvekciniai
procesai, kurių metu formuojasi galingi
kamuoliniai audros debesys, kurių viršuti
nė riba 5 km, apatinė 1–1,5 km aukštyje,
su skirtingais elektros krūviais: viršutinė
debesies dalis įsielektrina neigiamai, o
žemutinė – teigiamai (4 pav.).
Oras – blogas elektros laidininkas, to
dėl išlydis įvyksta tik tada, kai skirtingai
įsielektrinusios debesų dalys sukaupia
daug elektros energijos ir pramušamas
izoliacinis oro sluoksnis. Tik tada tarp
atskirų debesies dalių arba tarp dviejų
kamuolinių debesų, arba tarp debesies ir
Žemės įvyksta didžiulis išlydis, matome
šviesą (žaibą), girdime garsą (griaustinį).
Žaibas susideda iš keleto išlydžių, einan
čių viena paskui kitą. Iš pradžių iššoka
išlydis - lyderis, o po jo pagrindinis arba
grįžtamasis išlydis pagrindiniu kanalu.
Šis išlydis yra dar greitesnis nei lyderis,
kuris lekia 2,5·105 m/s greičiu. Lyderio
greitis gerokai išauga, kai jis lekia nuo
debesies viršūnės (5·105 m/s). Žaibo il
gis yra apie 2–3 km, jo skersmuo – de
šimtys centimetrų. Išlydžio į Žemę metu
daugiausia yra pernešamas neigiamas
krūvis. Perkūnijos susidaro judant ciklo
no frontams (daugiausia šaltiesiems ir
okliuduotiems frontams – apie 80 proc.)
ir vadinamųjų vidujinių procesų metu,
t. y. dėl nevienodo paklotinio paviršiaus
įšilimo ir didelio garavimo nedidelėje
teritorijoje - prie didesnių vandens tel
kinių, ežerų, upių slėniuose, prie jūros,
taip pat pievose, arimuose ir pan.

Vėjo slėgis ir apšalo sienelės storis 10 mm
skersmens laidui 10 m aukštyje, kai vėjo
greitis ir apšalas pasikartoja kartą per 5,
10 ir 25 metus, turi būti atsižvelgiama ir
nustatoma pagal Lietuvos Respublikos
teritorijos daugiamečių meteorologinių
stebėjimų ir įvykusių avarijų dėl apšalo
su vėju duomenis.

Perkūnija. Žvilgsnis iš arčiau
Perkūnija ir ją lydintis žaibavimas yra iki
galo neištirtas, bet labai pavojingas me
teorologinis reiškinys, kadangi pasižymi
plačiu poveikiu žmogaus veiklai ir dažnai
sukelia didelę žalą įvairioms ūkio šakoms.
Ypatingą pavojų žaibai kelia objektams,
išdėstytiems ribotame plote (pvz., trans
formatorių pastotėse) ir pratisiems - oro
linijose, įvairiose komunikacijose. Ant
žeminių objektų efektyvi apsauga nuo
žaibo yra glaudžiai susijusi su informa
cija apie perkūnijų pasikartojimą bei jų
trasas duotoje vietovėje.
Perkūnija – kompleksinis atmosferos reiš
kinys, kuriam susiformuoti reikia atitin
kamų sąlygų. Perkūnijos susidaro esant
dideliam atmosferos stratifikacijos ne
pastovumui, kai oro temperatūra, kylant
Metai

1996

1999

2000

susiformuoja lėtai iš pietų judančių frontų
kamuoliniuose lietaus debesyse. Fronti
niai debesys apima didelį plotą, judėda
mi 100–150 km/h greičiu. Iš 5 lentelėje
pateiktų duomenų matyti, kad 2007 m.
ir 2010 m. perkūnija gegužės – liepos
mėn. atitinkamai 4 ir 3 kartus griaudė
jo praktiškai visoje teritorijoje.
Žemės paviršiuje vienu metu griaudžia
apie 1800 perkūnijų. Vidutiniškai per
1 valandos trukmės perkūniją blyksi
500-760 žaibų. Vidutinių platumų juos
toje, kurioje yra ir Lietuva, 30–40 proc.
bendro žaibų skaičiaus kerta į Žemę,
likusius 60–70 proc. sudaro žaibo išly
džiai tarp debesų arba to paties debe
sies skirtingai įkrautų dalių.
Mūsų klimato juostoje palankios sąlygos
perkūnijoms dažniau susidaro šiltuoju
metų laiku. Apie 70 dienų su perkūni
jomis būna nuo birželio iki rugpjūčio
mėnesio. Nuo spalio iki balandžio mė
nesio jų pasitaiko labai retai. Pavasarį
perkūnijos dažnesnės rytinėje Lietuvos
dalyje, o rudenį – vakarinėje. Pajūrio ra
jone perkūnijų beveik kasmet pasitaiko
žiemą. Kai įsiveržia drėgnas jūrinis oras,
dažniausiai iš Norvegijos jūros, greitai
slenkančių ciklonų užnugaryje siaučia
pūga ir griaudžia.
Vidutinis dienų su perkūnijomis skai
čius Lietuvoje yra 19–30 (kai kada 40).
Daugiausia dienų su perkūnijomis būna
Lietuvos pietuose, nes čia šiurkštus,
miškingas paklotinis paviršius skatina
konvekcinių procesų formavimąsi. Dėl
klimato kaitos pastaruoju metu labai
išaugo perkūnijų skaičius, ypač jis išsi
skiria 2010 metais (5 pav.).

Frontinės perkūnijos Lietuvoje dažniausiai
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2010
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Mėnuo
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07

05

05

06

06

07

05

07

07

Diena

06

31

29

21

04

27

29

16

26

19

18

18

28

4 lentelė. Datos, kai perkūnijos buvo užregistruotos visose 18 meteorologinių stočių (MS)
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1
2

2
18
13
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15

3
17
18
23
17
8
3

6
14
19
16
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2
6
1

91

79

4
69

1
1
7
5
24
13
17
5
4
2
79

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

73

2002

70

2001

4
2
12
18
15
13
7
2

2000

4
4
11
10
5
17
13
4
1

1999

3
3
15
13
14
16
4
3

1
1

1998

1

1997

3

1996

1994

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Per metus

74

1995

Mėnuo

1993

10

2

5
8
13
15
14
4
1

1
3
14
11
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10
4

3
1
4
12
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15
5
9
1

2
12
15
24
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3
3
9
15
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17
9
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1
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88
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84

78
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11
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3
1

4
13
6
13
24
8
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1
2
13
13
18
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5
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1
1
7
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9
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1
1
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5 lentelė. Dienų skaičius, kai perkūnija buvo užregistruota bent vienoje iš 18 meteorologinių stočių

1950-2010 m.

22,3

16,5

17,5

23,5

23,3

18,9

22,2

26,2

22,7

22,4

26,0

17,9

23,4

18,2

23,0

23,3

29,0

22,3

2001-2010 m.

21,4

14,8

21,2

24,2

23,4

16,9

20,2

29,4

22,3

23,3

23,0

17,2

22,9

16,0

18,7

22,3

26,8

17,4

2010 m.

31

20

38

38

30

29

34

36

37

33

32

27

34

25

29

38

39

31

Laikotarpis

6 lentelė. Vidutinis dienų su perkūnijomis skaičius 1950–2010, 2001–2010 m. laikotarpiais ir 2010 metais
Laikotarpis

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Viso

1950-2010 m.

0,0

0,0

0,1

0,9

3,7

5,0

5,5

4,5

1,8

0,4

0,1

0,0

22,0

2001-2010 m.

0,0

0,0

0,1

0,4

3,2

3,7

6,8

4,8

1,7

0,5

0,0

0,0

21,2

2010 m.

0,0

0,0

0,0

0,3

5,9

4,2

10,2

10,1

1,4

0,1

0,1

0,1

32,3

Perkūnijos dažniausiai pasitaiko birželio
ir liepos mėnesiais (pajūryje rugpjūčio
mėnesį). Žemyninėje teritorijos dalyje per
kūnijų daugėja pavasarį (sparčiau negu pa
jūryje) ir mažėja rudenį (5 – 8 lentelės).
Perkūnija vienu metu apima nedidelę
teritorijos dalį, tik vasarą apie 15–20
perkūnijų apima daugiau kaip pusę Lie
tuvos teritorijos. Žiemos perkūnijas vie
nu metu užregistruoja ne daugiau kaip
1–2 meteorologijos stotys (daugiausia
pajūrio). Per parą perkūnija trunka vi
dutiniškai 2,1–2,4 valandos. Pajūryje
per metus būna apie 42 valandos, kito
je Lietuvos teritorijoje 60–72 valandos
su perkūnija. Ilgiausiai trunka frontinės
perkūnijos, trumpiausiai – vidujinės
(apie 0,5 val.), jos susidaro labai staigiai,

Raseiniai

Šiauliai

Šilutė

Telšiai

Ukmergė

Utena

Varėna

Vilnius

vid.
22,3 16,5 17,5 23,5 23,3 18,9 22,2 26,2 22,7
maks.
40
39
38
38
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38
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45
min.
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5
6
11
10
3
8
14
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* Dotnuva 1961-2010 m., Dūkštas 1972-2010 m.
8 lentelė. Dienų skaičius su perkūnijomis meteorologijos stotyse 1950–2010 m.
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Nida
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7 lentelė. Vidutinis dienų su perkūnijomis skaičius konkrečiais mėnesiais Lietuvoje

22,4
37
11

26,0
42
11

17,9
29
7

23,4
36
12

18,2
42
4

23,0
37
9

23,3
38
11

29,0
46
17

22,3
35
10

greitai baigiasi, bet pridaro daugiausia
žalos, nes paprastai yra lydimos stiprių
vėjų, krušos ir smarkių liūtinių kritulių.
Didžioji dalis (apie 43) perkūnijos valan
dų tenka popietinėms valandoms (tarp
12 ir 18 valandos). Perkūnijos dažnos ir
18–23 valandą (34 bendros trukmės).
Rečiausiai perkūnijos pasitaiko rytinė
mis valandomis (6–12 val.).
Lyginant vidutinį dienų su perkūnijo
mis žemėlapį (6 pav.) ir Lietuvos fizinį
geografinį žemėlapį matyti, kad aukš
tumose žaibuojama dažniau, negu že
mumose. Reljefo formų įvairovė, pa
klotinio paviršiaus nevienalytiškumas
(miškų, pievų, dirbamų laukų, pelkių,
vandens telkinių kaitaliojimasis) sudaro
sąlygas nevienodam teritorijos įšilimui

šiltuoju metų laiku ir atšalimui šaltuo
ju metų laiku.
Dėl padidėjusios temperatūros ir oro
drėgnumo, miestai labiau įšyla ir tuo
pačiu provokuoja žaibo išlydžius, o me
džių, galinčių atvėsinti atmosferą, vis
labiau mažėja. Kuo mažiau mieste bus
medžių, tuo intensyvesnės bus perkū
nijos ir liūtys. Paprastai į žaibo pataiky
mo zoną papuola visi aukštesni miesto
taškai, kalvotos vietovės, gyvenamieji
masyvai, kur dėl betono, kuris stipriai
įkaista, susidaro sąlygos formuotis išly
džiui. Architektų nuomone, ypatingai
pavojingų žaibo atžvilgiu zonų mieste
nėra, tačiau namai su bokšteliais, kami
nais, smaigais ir stogeliais – yra daug
pavojingesni už kitus.
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Žaibavimo intensyvumas
Žaibo pataikymo į antžeminius statinius
skaičius yra išeities dydis visose apsaugos
nuo žaibo skaičiuotėse. Esminę reikšmę
turi žaibavimo intensyvumas, kurį geriau
siai nusako žaibavimo valandų vidutinis
skaičius per metus. Žaibavimo valandų
skaičius arba perkūnijos dienų skaičius
per metus nustatomas meteorologijos
stočių daugiamečių stebėjimų pagrindu,
jų apibendrinimas leido sudaryti perkū
nijos žemėlapius, kuriuose taip pat pa
teikiamos izokeraninės linijos – vienodos
perkūnijų trukmės linijos. Apytiksliam
skaičiavimui reikia žinoti, kad vidutinė
perkūnijos trukmė per vieną perkūnijos
dieną sudaro 1,5 ÷ 2 val.
Esami perkūnijos trukmės žemėlapiai
kol kas ne visiškai tenkina žaibosaugos
skaičiavimų reikalavimus, kadangi nau
dojantis jais gaunami tik sustambinti ro
dikliai. Perkūnijos valandų skaičius per
metus vis dėlto yra nepilna žaibavimo
charakteristika. Apsaugos nuo žaibo
praktinei skaičiuotei yra svarbus žaibo
išlydžių kiekis (tankis), tenkantis 1 km2
per metus. Žaibo išlydžių tankis priklau
so nuo vietovės geografinių ir geofizinių
charakteristikų ir skirtingais metais turi
daug laiko variacijų.
Nustatyta, kad universalios funkcinės
priklausomybės tarp žaibo klimatinių
charakteristikų ir žaibo tankio į Žemę,
kuri tiktų bet kuriai teritorijai, nėra. Pa
vyzdžiui, jeigu virš nedidelės (sudėtin
go landšafto) teritorijos stebimas didelis
dienų su perkūnijomis skaičius, tai dar
nereiškia, kad ir žaibų tankis į Žemę bus
taip pat didelis. Tai priklauso nuo terito
rijos aukščio virš jūros lygio, paklotinio
paviršiaus ir pan. Todėl žaibų smūgių
į Žemę tankiui tirti žymiai perspekty
vesnis gali būti rajonų su vienalyčiais
landšaftiniais požymiais išskyrimas.
Pavyzdžiui, pajūryje vidutinis žaibavi
mo valandų skaičius per metus pana
šus į Danijos statistiką, Tauragės rajono
sąlygos artimesnės Vokietijos lygumų
regionų sąlygoms. Šiuo metu Lietuvo
je registruojamas tik dienų skaičius su
perkūnijomis Td. 9 lentelėje pateiktas
apytikslis dienų su perkūnijomis (Td)
perskaičiavimas į išlydžių, tenkančių
1 km2 plotui, tankį.
Neturint patikimų duomenų apie žai
bo išlydžių tankį, išlydžių Ng, tenkančių
Td (dienų su perkūnijomis skaičius per metus)
Ng (smūgių skaičius į 1 km2)
9 lentelė. Ng = f(Td)

6 pav. Vidutinis dienų
su perkūnijom skaičius.
1950–2010 m.

1 km2 Žemės paviršiaus europinėje da
lyje, galima taikyti formulę

Ng=0,4Td1,25

(1)

Dėl klimato atšilimo per pastaruosius
metus lentelės duomenys Ng turi būti
koreguojami į didėjimo pusę.
Laukiamas pažaidų dėl perkūnijos skai
čius ir didumas priklauso nuo daug veiks
nių, tarp jų ir žaibavimo intensyvumo. Šis
parametras labai reikšmingas praktinei
apsaugai nuo žaibo. Daugelio šalių nor
matyviniuose dokumentuose yra pateikti
žaibavimo intensyvumo žemėlapiai. Pa
gal juos galima nustatyti duotojo regio
no žaibo išlydžių skaičių į 1 km2 Žemės
per metus. Šis rodiklis žaibosaugos me
todikose naudojamas žaibo pataikymo
į objektą rizikai skaičiuoti.
Šiuo metu daugiau kaip 30 šalių (JAV,
Japonijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir
kt.) informacija apie perkūnijų intensy
vumą išlydžių tankio į Žemę žemėlapių
pavidalu gaunama daugiapunkčių žai
bų nustatymo sistemų – LPATS (angl.
Lightning Position And Tracking System)
pagalba. Sistemų efektyvumas siekia
iki 85-90 proc. Pavyzdžiui, Vokietijoje
1995-1999 m. tokios sistemos, kurią
sudarė 61 meteostočių, apimančių visą
šalies teritoriją, duomenų apdorojimo
centras, 5 imtuvai, išdėstyti vienas nuo
kito 200-300 km atstumu bei navigacinis
palydovas, pagalba buvo atlikti platūs
žaibo charakteristikų matavimai. Buvo
gauti duomenys apie žaibo smūgių į
Žemę tankį, žaibo poliarumą ir srovės
dydį. Buvo nustatyta, kad esant nei
giamam žaibo poliarumui apie 50 proc.
žaibų būna 34,3 kA srovės. Gauta infor
macija leidžia operatyviai reaguoti į dėl
perkūnijos atsirandančias pavojingas
5
0,3

10
0,7

situacijas ir priimti sprendimus, suma
žinančius galimą žalą.
Šiuo metu JAV mokslininkų iniciatyva
formuojamas tarptautinis žaibų registra
vimo tinklas World Wide Lightning Local
Network (WWLLN), kurio 40 stebėjimo
stotys yra išdėstytos visame pasaulyje.
Kaip matyti, perkūnijų monitoringui pa
saulyje skiriamas didelis dėmesys. Deja,
Lietuva į šių sistemų veikimo zonas ne
patenka. Lietuvoje dar tik diegiami iš
ankstinio žaibų susiformavimo ir aptiki
mo įtaisai, kurie labai reikalingi apsau
goti nuo žaibo žmonėms, jų turtui bei
įvairios paskirties objektams.
Kadangi tokios žaibų stebėjimo sistemos
yra labai brangios, tai šiandien pagrin
dinė priemonė, nustatanti žaibų tankį
į Žemės paviršių, išlieka CIGRE (pranc.
Conscil International des Grands Re’seaux
Electrigues) rekomenduoti žaibų registra
toriai. Norint sukaupti informaciją apie
žaibo išlydžius į žaibolaidį, įrengiamas
žaibo išlydžių skaičiuotuvas. Jis įrengia
mas ant paties trumpiausio įžeminimo
laidininko, virš matavimo jungties, ne
mažiau kaip 2 metrus nuo žemės pa
viršiaus. Be žaibo smūgių skaičiuotuvų,
išorinės apsaugos nuo žaibo sistemos
kontrolei, pradėtos taikyti magnetinės
kortelės (angl. Peak Current Sensor - PCS),
kuriose fiksuojamas žaibo srovės pa
tekimas į žaibosaugos sistemą bei jos
didžiausia vertė. PCS kortelė dedama į
specialų laikiklį-adapterį ir montuojama
ant įžeminimo laidininko. (7 pav.)
Kortelės pagalba galima matuoti 3-120 kA
stiprio žaibo pikinę srovę. Įstačius PCS
kortelę į kortelės duomenų nuskaity
mo įtaisą (8 pav.), įtaiso ekrane rodoma
žaibo srovės vertė.
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Jeigu PCS kortelė bus įrengta tarp pas
tato potencialo suvienodinimo sistemos
ir įžeminimo, galime nustatyti srovę pa
tenkančią į pastatą. Tai leidžia daryti iš
vadas apie galimas įrengimų pažaidas.
PCS kortelių duomenų nuskaitymo įtai
sas jau yra Lietuvoje.

7 pav. PCS kortelės montavimo pavyzdys.

8 pav. Duomenų nuskaitymo įtaisas

Straipsnyje dėl vietos stokos labai trum
pai kalbama apie klimatą formuojančius
procesus, jų įtaką klimato kaitai. Apie tai
nuodugniai galima susipažinti mono
grafijoje „Lietuvos klimatas“, išleistoje
2007 m. Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos darbuotojų. Straipsnio tikslas
buvo glaustai pateikti žinių apie tempe
ratūros, vėjo, apšalo ekstremalias vertes
įvairiose Lietuvos vietose tam, kad būtų
galima palyginti duomenis su norminių
dokumentų reikalavimais, o prireikus
būtų galima įvesti jų korekciją priklau
somai nuo vietos sąlygų. Straipsnyje ne
kalbama apie liūtis, gausų snygį, kurie
labai apsunkina elektros linijų darbą, oro
drėgnumą ir rūką, kurie šaltuoju metų
laiku, didina sniego prilipimą prie laidų

ir gali net nutraukti juos. Be to, didelis
drėgnumas, apledėjimas bei lijundra
ant laidų sukelia papildomus elektros
energijos nuostolius.
Būtina pastebėti, kad kartu su makro
procesais, kurie lemia Lietuvos klimatą,
šalies klimato ypatybės priklauso ir nuo
vietinių geografinių veiksnių. Reljefo
formų įvairovė, paklotinio paviršiaus
nevienalytiškumas, sudaro sąlygas su
sidaryti gana nemažiems klimatiniams
skirtumams net ir sąlyginai mažoje Lie
tuvos teritorijoje.
Literatūra
1. Galvonaitė A. ir kt. Lietuvos klimatas. Monografija,
Vilnius. 2007. 207 p.
2. Baublys J., Gudžius S., Jankauskas P.,
Markevičius L., Morkvėnas A. Žaibas. Apsauga nuo
žaibo. Monografija, Vilnius. 2006. 231 p.
3. Bagdanavičius N., Drabatiukas A., Galvonaitė A.,
Kilius Š. Formation of thunderstorms in Lithuania.
Evaluation of overhead lines’ tripping caused by
lightning. The 6th International Conference on
Electrical and Control Technologies – ECT-2011,
5-6 May 2011, Kaunas, Lithuania.

Galimas Islandijos indėlis
Europos energetikai
Inžinierius Raimundas Paliulis

Šiuo metu Islandijoje veikia penkios pa
grindinės geoterminės jėgainės, kurios
šaliai tiekia apie 83 – 87 proc. visos ener
gijos. Geoterminės versmės ne tik šildo
islandų namus ar tiekia karštą vandenį,
bet ir gamina elektros energiją. Apie
87 proc. geotermines energijos sunau
dojama pastatų šildymui bei karšto van
dens ruošimui, o tik maždaug 15 proc.
elektros energijos generavimui – tai

s udaro apie 1,2 GWh per metus. Liūto
dalį elektros energijos Islandijoje pa
gamina hidroelektrinės, kurių pagami
nama energija sudaro apie 60 proc. Per
metus hidroelektrinės pagamina apie
30 TWh energijos. Kadangi Islandijoje
gyvena apie 300 tūkst. žmonių, gyven
tojai sunaudoja iš viso tik 15 proc. paga
minamos elektros energijos tiek ši geo
terminių resursų, tiek iš hidroelektrinių.

Eglės Burlegaitės nuotr.

Islandija garsi ne tik savo gražiomis vietovėmis, peizažais ar
sugaunamos žuvies gausa, bet ir atsinaujinančiais energetiniais
resursais. Islandijoje daugiausia energijos išgaunama iš kalnų
upių krioklių, o taip pat ir iš geoterminių versmių. Tik apie 20
proc. energijos resursų yra importuojama iš Norvegijos ir
Rusijos, daugiausia - naftos ir dujų. Atvežtinis kuras Islandijoje
daugiausia naudojamas transporte ir žvejyboje.
Akivaizdu, kad islandai turi pigios ener
gijos perteklių. Negana to, kad islandai
turi energijos perteklių, jie dar planuoja
pastatyti 3 elektrines, kurių kiekvienos
metinis pagamintos energijos kiekis bus
apie 2000 GWh ir 2 elektrines maždaug
po 1000 / 1500 GWh (1). Net ir pastačius
planuojamas elektrines ne visas Islan
dijos hidroenergetinis potencialas bus
panaudotas. Taigi Islandija, turėdama

Šaltinis: www.europeanenergyforum.eu

suskystintų dujų pervežimas iš Artimųjų
Rytų regiono į JAV ar ES valstybes.

1 pav.

tokius energetinius resursus, netolimoje
ateityje galėtų būti žaliosios energijos
eksportuotoja.
Dar 2001 m. Islandijos Vyriausybė svars
tė galimybę nutiesti du kabelius, kurie
per metus į ES perduotų 9,56 TWh. Kiek
vieno kabelio perduodama galia būtų
apie 550 MW ir taip islandai galėtų ES
parduoti apie 25 proc. pagaminamos
energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Ta
čiau pagrindinė bėda yra ta, kad Islandi
ja per daug nutolusi nuo kontinentinės
Europos. Artimiausia Islandijos kaimynė
yra Šiaurinė Škotija, kuri nutolusi nuo
jos apie 1200 km. Be to, tokiu atstumu
perduodant elektros energiją, susida
ro nemaži nuostoliai elektros linijose
(Žr. 1 pav.). Energiją perduodant į toli
mesnes ES valstybes, taip pat būtų sta
tomos nemažos oro bei požeminių linijų
trasos, kuriose taip pat susidarytų žen
klūs energijos nuostoliai. Dviejų kabelių
Islandija - ES nutiesimas kainuotų apie
2,3 milijardo eurų(2), kas prilygtų vienos
atominės jėgainės įrengimo kaštams. Vis
dėlto, energijos perdavimo kabelių eks
ploatacija būtų techniškai paprastesnė
ir žymiai saugesnė palyginus su bran
duolinėmis technologijomis.

Jeigu pasitvirtins EQHHPP instituto atlie
kamas eksperimentas, ši patirtis bus pri
taikyta suskystinto vandenilio iš Islan
dijos į kontinentinę Europą gabenimui.
Iš Islandijos uosto vandeniliu užpildytas
tanklaivis plauktų į Rotardamo uostą Olan
dijoje (mat iki jo yra nutiestas vandenilio
dujotiekis ir užpildymo terminalas), o po
to vandenilis vamzdynais per Zeburgą
(ol. Zeeburg) pasiektų Prancūzijos mies
tus Isbergą (pranc. Isbergue) ir Vaziersą
(pranc. Waziers), kuriuose yra įrengtos
suskystinto vandenilio saugyklos. Toliau
vandenilis galėtų būti tiekiamas į kuro
elementus ir taip, neteršiant aplinkos,
būtų gaunama elektros energija, kuri
būtų paskirstyta po likusią Prancūziją
ir kitas ES valstybes. Iš vandenilio gau
namos elektros energijos, veikiant kuro
elementams, taip pat išsiskiria ir šiluma,
kas sudaro apie 40 proc. išskiriamos ener
gijos, kurią taip pat būtų galima panau
doti Isbergo ir Vazierso miestų pasatų
šildymui bei karšto vandens ruošimui.
Be to, vandenilį taip pat galima panau
doti ir juodojoje metalurgijoje vietoje
anglies ir jo junginių.
Norėdama diversifikuoti energetinę rinką
ES turėtų susitelkti ne tik ties dujotiekių
tiesimu iš Artimųjų Rytų ar Azijos regionų,
bet taip pat bandyti„prisijaukinti“ šiauri
nių kaimynų žaliąją energiją. Šiuo atveju
būtų„nušaunami du zuikiai“ – sumažinta
CO2 emisija ES šalyse, o per ekonominę energetinę politiką Azijos bei šiaurės Af
rikos autoritariniai režimai būtų priversti
švelninti savo politiką ir labiau gerbti žmo
gaus teises. Kaip žinia, Rytų diktatoriai,
kurie prekiauja angliavandeniliais, daž
nai jaučiasi nebaudžiami ir politiškai bei
ekonomiškai nepajudinami.

Artimiausiu metu energetikams gelbė
jimosi ratą galėtų mesti ir ištobulintos
vandenilio technologijos. Vandenilis yra
išgaunamas elektrolizuojant vandenį, o
tam reikia labai daug elektros energijos,
kurios Islandija ir turi pakankamai. Apie
vandenilio eksportavimą į JAV ir ES šalis
dar 1998 m. prabilo Islandijos Užsienio
reikalų ministras Ingibjorgas Solrun Gis
ladotiras (Ingibjörg Sólrún Gisladóttir)(3),
o 2003 m. Reikjavike atidaryta pirmoji
vandenilio užpildymo kolonėlė.

Lietuva nuo 1991 m. plėtodama glaudžius
ir draugiškus santykius su Islandija taip pat
galėtų užsitikrinti alternatyvaus energi
jos šaltinio – vandenilio tiekimą į Lietuvą.
Šiuo metu VU, KTU bei Šiaulių universiteto
mokslininkai (Alfredas Lankauskas ir kiti)
atlieka vandenilio pritaikymo pramonėje
ir buityje tyrimus. Lietuva, savo poreikiams
įsisavinusi dar vieną energijos rūšį – van
denilį, galėtų atrasti dar vieną būdą ma
žinti energetinę izoliaciją.

Šiomis dienomis EQHHPP institutas (angl.
Euro-Quebec Hydro-Hydrogen Pilot Project) planuoja atlikti eksperimentą - Ka
nadoje išgautą vandenilį transportuoti į
Europą tanklaiviais(4). Taigi nebetoli tas
laikas, kada vandenilio transportavimas
tanklaiviais bus tokia kasdienybė, kaip ir

1. http://www.europeanenergyforum.eu/upload/
dv20050528-baraadottir

Daugiau informacijos:

2. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1782183.ece
3. http://wheels.blogs.nytimes.com/2008/09/19/icelands-future-could-be-electric/
4. http://www.hydrogen.co.uk/h2/euro_quebec_
hproject.htm
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Energijos efektyvumo valdymas
Dr. Audrius Ilgevičius, UAB Varikonta

Efektyvus ir patikimas energijos sąnaudų valdymas pramonės įmonėse ir visuomeninės paskirties pastatuose šiandien
tampa itin aktualus. Energijos taupymas leidžia ne tik mažinti gamybos kaštus - konkuruojant su pažangiomis Vakarų
Europos gamybos įmonėmis energijos taupymas padeda įmonėms įgyti didesnį konkurencinį pranašumą.
Elektros energijos sąnaudų stebėsena,
efektyvus energijos valdymas kartu su
energijos kokybės kontrolės sprendimais
sudaro taip vadinamą 3P strategiją (angl.
Power monitoring, Power management,
Power quality solutions). Šiame straips
nyje apžvelgsime 3P strategijos esmę,
jos duodamą naudą įmonėms bei prie
mones šiai strategijai įgyvendinti.
Elektros energijos sąnaudų stebėsena ir
energijos valdymas yra sietini su ener
gijos vadybos standartu LST EN 16001
(ISO50001), o trečiasis energijos koky
bės aspektas siejamas su įtampos koky
bės standartu LST EN50160. Standartas
LST EN 16001 yra svarbus visoms pra
monės įmonėms, administracinės ir vi
suomeninės paskirties pastatams sie
kiant optimizuoti suvartojamos energi
jos kaštus. Ateityje minėtas standartas
bus privalomas Europos Sąjungos rin
kose dirbančioms įmonėms. Standartas
LST EN50160 yra aktualus skirstomųjų
tinklų įmonėms, elektrinėms, šilumą
gaminančioms įmonėms, ligoninėms,
t.y. toms įmonėms, kurios turi užtikrin
ti tiekiamos elektros energijos įtampos
kokybę ir elektros tinklo charakteristikų
registravimą bei stebėseną.

Nuoseklus energijos taupymas
Dėl vis didėjančių elektros energijos,
dujų, šilumos, medžiagų bei anglies
dvideginio kvotų kaštų šiandien pra

monės įmonės, IT duomenų centrai bei
visuomeninės paskirties pastatai (pvz.,
biurai, ligoninės, bankai) yra priversti
ieškoti naujų sprendimų, kaip minima
liomis sąnaudomis pasiekti maksima
lių rezultatų taupant energiją. Vienas
iš tokių sprendimų yra nepertraukia
mas suvartojamos energijos stebėjimas.
Paprastai šį procesą sudaro trys ciklai:
pagrindinių energijos parametrų regis
travimas, matavimų duomenų analizė ir
suvartojamos energijos sąnaudų opti
mizavimas (1 pav.).
Pirmoje energijos vadybos fazėje, nau
dojant energijos matavimo techninius
sprendimus (pvz., Janitza UMG104 / 604
elektros tinklo analizatorius), elektros
tinklo parametrai (įtampa, srovė, daž
nis, galia, harmonikos, pereinamieji pro
cesai) yra matuojami ir registruojami,
o naudojant programinę įrangą (pvz.,
GridVis) matavimų duomenys yra vizu
alizuojami bei analizuojami. Šie surinkti
duomenys yra pagrindas vykdyti suvar
tojamos energijos efektyvų valdymą bei
optimizavimą.
Antroje fazėje, kurios metu analizuoja
mi gauti duomenys, programinė įranga
atlieka skaičiavimus, kiek realiai gali būti
sumažinti įmonės energijos sąnaudos ir
kaštai. Šie skaičiavimai apima įmonės
energijos infrastruktūrą nuo žemiausio
lygio, t.y. variklių, siurblių, apšvietimo,

1 pav. EN16001 (ISO50001) Energijos vadybos sistemos ciklas

šildymo ir kondicionavimo, iki valdymo
ir vadybos lygio.
Galutinėje, trečioje energijos vadybos
fazėje yra imamasi konkrečių veiksmų
įgyvendinant antroje fazėje priimtus
sprendimus, t. y. elektros įranga kei
čiama efektyvesne, elektros varikliai,
šildymo, kondicionavimo sistemos, ap
švietimas yra sureguliuojami efektyves
niam darbui.
Taip pat galimi ir elektros įrangos au
tomatizuoto valdymo sprendimai, kuo
met tinklo analizatoriai programuojami
automatiniam elektros vartotojų išjun
gimui/įjungimui, priklausomai nuo jų
darbo režimų paros bėgyje. Tokiu būdu
išvengiama atvejų kai elektros įrenginiai
dirba be apkrovos, arba tiesiog kai jie
ne darbo valandų metu turi būti aps
kritai išjungti.
Kita vertus, pramonės įmonėse du
trečdaliai visos elektros energijos są
naudų tenka elektros pavaroms, to
dėl pirmiausia reikėtų didinti elektros
pavarų naudingumo koeficientą, IE1
klasės žemos įtampos asinchroninių
variklius keičiant į aukštesnės naudin
gumo klasės variklius - IE2 arba IE3. Vis
dėlto, elektros variklis yra tik sudeda
moji elektros pavaros nuostolių dalis,
todėl būtina kartu naudoti dažnines ar
minkšto paleidimo pavaras ir taip pa
pildomai mažinti energijos nuostolius,
atsirandančius dėl variklių stabdymo

2 pav. Automatizuota elektros tinklo stebėsenos schema
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ar paleidimo. 2 pav. iliustruoja automa
tizuotą elektros tinklo pagrindinių elek
tros vartotojų stebėseną bei šių elektros
įrenginių automatizuotą valdymą pagal
užprogramuotą darbo režimą.

Energijos kaštai

Realybėje energijos vadybos sistemos
įdiegimas daugeliui įmonių yra tikras
galvos skausmas. Paprastai įmonių va
dovai turi tvirtą nuomonę, kad gamybai
ir infrastruktūrai reikalingos energijos
sąnaudos yra fiksuotos ir čia nieko jau
nebepakeisi. Be to, dauguma darbuo
tojų nelabai įsivaizduoja, kaip jie galė
tų asmeniškai prisidėti prie energijos
taupymo proceso. Todėl yra svarbu,
kad įmonės vadovybė kritiškai įvertin
tų esamą situaciją ir jaustų asmeninę
atsakomybę už energijos taupymo po
litikos įgyvendinimą, nes reali apčiuo
piama nauda įdiegus energijos vady
bos sistemą LST EN 16001 yra akivaiz
di (3 pav.). Pirmame energijos vadybos
sistemos diegimo etape, yra diegiamos
būtiniausios techninės priemonės ener
gijos sąnaudoms matuoti ir registruoti,
o jau po pusantrų metų gaunama re
ali ekonominė nauda sutaupant apie
15 proc. energijos. Optimizavus įmo
nės gamybos technologinę įrangą po
trijų metų galima sutaupyti iki 25 proc.
išlaidų energijos suvartojimui.

-10%

Be tiesioginių energijos kaštų sumažini
mo, įmonė prisideda ir prie CO2 taršos
mažinimo, o ateityje gali tikėtis mokes
čių lengvatų. Taip pat ne mažiau svarbus
ir įmonės prestižas - stambūs užsienio
koncernai tam tikriems produktams au
tomobilių, elektros įrangos ar aviacijos
pramonėje renkasi tiekėjus, dirbančius
pagal LST EN 16001 energijos vadybos
sistemą.

+5%
0
-5%

-15%
-20%
-25%
Padidėjusios
energijos
sąnaudos

Sumažėjusios energijos sąnaudos
įdiegus paprasčiausius sprendimus

Papildomas sąnaudų mažinimas
padidinus įrenginių efektyvumą

0								
Sprendimas įgyvendinti
energijos vadybos sistemą

Investicijos į didesnio naudingumo
variklius ir pavaras

~ 3 metai

Kitos investicijos (techninės
ir organizacines priemonės)

3 pav. Energijos kaštų mažinimas su energijos vadybos sistema

elektroninei valdymo IT įrangai, PLC
valdikliams ir t.t. Todėl nauji sprendi
mai, susiję su įtampos kokybės parame
trų registravimu bei analize, yra būtini.
Naudojant elektros energijos parametrų
analizės programinę įrangą GridVis bei
atitinkamus tinklo kokybės analizatorius
UMG511, kurie yra įrengiami kritiniuo
se maitinimo tinklo vietose (10/0,4 kV
transformatorių įvadai, 0,4 kV paskirs
tymo skydų įvadai, žr. 2 pav.), Ethernet
technologiją sujungus su SCADA siste
ma, yra realizuojama integruota įtam
pos kokybės valdymo sistema.
Elektros tinklo kokybės stebėsenos siste
mų diegimas yra reikalingas dar ir todėl,
kad elektros energijos tiekimo įmonės
privalo turėti matavimais pagrįstus do
kumentus, kurie atitinka LST EN 50160
standartą. Galiausiai, skirstomųjų tin
klų bendrovės gali visuomet pateikti
savo klientams (pramonės įmonėms,

ligoninėms, IT centrams), kuriems yra
ypatingai svarbu turėti LST EN 50160
reikalavimus atitinkantį elektros ener
gijos tiekimą, ataskaitas bei matavimų
protokolus. Analizatoriais UMG 511 re
gistruojamos elektros tinklo charakte
ristikos pilnai atitinka įtampos kokybės
standarto reikalavimus. Visi šie registruo
jami duomenys yra kaupiami SQL tipo
duomenų bazėse bei vienu „pelės“ pa
spaudimu galima gauti tinklo duomenų
protokolus-ataskaitas pagal standarto
LST EN50160 reikalavimus.
UAB Varikonta kartu su Vokietijos firma
Janitza GmbH Jums galėtų pasiūlyti platų
produktų bei sprendimų spektrą efekty
viam energijos valdymui bei patikimam
energijos tiekimui pasiekti.
Daugiau inormacijos www.varikonta.lt

Elektros tinklo įtampos kokybės
stebėsena pagal LST EN 50160
Trečioji 3P strategijos dedamoji yra elek
tros tinklo parametrų bei įtampos charak
teristikų stebėsenos sprendimų įgyven
dinimas pagal LST EN 50160 standartą (4
pav). Šis standartas aprašo pagrindinius
įtampos charakteristikų reikalavimus
skirstomuosiuose tinkluose.
Įtampos kokybės kontrolė šiandien tam
pa taip pat labai aktuali. Dėl vis didėjan
čių paskirstytųjų generuojančių šaltinių
bei apkrovų su netiesinėmis charakte
ristikomis (pvz., fotovoltinės elektrinės,
vėjo jėgainės su inverteriais, dažninės
pavaros ir t.t.) bei dėl aukštesniųjų har
monikų, sinusinės formos įtampa yra
iškraipoma. Dėl įvairių avarinių darbo
režimų atsiradę įtampos svyravimai ar
mirgėjimai yra taip pat žalingi jautriai

Energijos taupymas
pagal EN 16001

4 pav. Elektros tinklo įtampos charakteristikos pagal LST EN 50160
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Žaibų sezonui artėjant
Sigitas Kiškis
UAB Staltika

1 pav. Atmosferinės elektros iškrovos
(angl. large-scale electrical discharges)

Žaibas – tai galingas aukšto potencialo elektros energijos iš
lydis, kuris susidaro atsiradus skirtingiems potencialams tarp
įsielektrinusių audros debesų ir žemės, tarp gretimų debe
sų ar tame pačiame debesyje. Gamtoje žaibas yra natūralus
būdas išsaugoti elektrinę pusiausvyrą tarp žemės paviršiaus
ir atmosferos. Žaibo temperatūra siekia iki 30 tūkst. laipsnių
žaibo šerdyje, o žaibo judėjimo greitis siekia 100 tūkst. kilo
metrų per sekundę. Dauguma žaibų trunka apie ketvirtį se
kundės, įtampa juose siekia 100 megavoltų, elektros srovė –
apie 60 - 170 kiloamperų, kai kurie žaibo išlydžiai gali siekti
iki 290 kiloamperų. Žaibas gali sukelti gaisrus, žmonių žūtis,
sugadinti elektros, elektronikos įrangą, o antriniai žaibo po
veikiai daro didelę įtaką elektros tinklų, pramonės įmonių,
ryšių infrastruktūros, medicinos, IT ir kitų ūkio subjektų veik
lai. Dėl žaibo sukeltų pasekmių patiriami ir dideli ekonomi
niai nuostoliai.
Žaibas ir kiti atmosferos fizikiniai vyksmai yra sudėtingi, rei
kalaujantys ilgalaikių tyrimų ir analizės. Minesotos (JAV) uni
versiteto mokslininkai, tyrinėjantys žaibus perkūnijų metu,
dar 1989 m. užfiksavo dideles elektros iškrovas, blyksnius
(angl. large-scale electrical discharges) virš perkūnijos debe
sų. Užfiksuotos elektros iškrovos vyksta 50 -90 km aukštyje ir
trunka kelias milisekundes. Šios iškrovos ir blyksniai pradėti
tyrinėti neseniai, todėl dar nėra vieningos nuomonės, kuri
paaiškintų jų prigimtį. Jie vadinami „trumpalaikiais šviesos
reginiais“ (angl. transient luminous events), vykstančiais dėl
elektros iškrovų atmosferoje. Daugiausiai blyksniai stebimi
Amerikoje, Afrikoje, Australijoje, Japonijoje, taip pat yra pas
tebimi ir Lietuvoje.

Norėdami prognozuoti ir numatyti prevencines priemo
nes apsaugai nuo žaibo ir sukeltų pasekmių, mokslininkai
įdiegė Europos žaibų intensyvumo monitoringo sistemą
Blitzortung.org. Sistema yra laisvai prieinama, veikia realiame
laike. Blitzortung.org sistema padeda įvairiems ūkio subjek
tams koordinuoti savo veiklą, realiame laike įvertinti žaibo
įtaką savo veiklai, gauti tikslias meteorologines prognozes.
Sistema susideda iš kelių žaibo imtuvų ir stočių tinklo, kuri
fiksuoja žaibo atmosferinius elektromagnetinius impulsus.
Stotys perduoda savo duomenis internetu į Blitzortung.org
serverį. Duomenys fiksuojami pagal žaibo išlydžio laiką ir ge
ografinę padėtį. Susisteminta visų stočių informacija serveryje
leidžia tiksliai fiksuoti ir analizuoti žaibo išlydžius ir intensy
vumą Europos sąjungoje. Tinklo dalyviai gali naudotis ELView
(Edmunds-Lightning-Viewer) programa. ELView yra kompak
tiška Windows aplinkoje dirbanti programa, kurios pagalba
galima vizualizuoti archyvo duomenis, analizuoti ir sisteminti
gautą informaciją. Europoje veikia ir kitos žaibo išlydžių ap
tikimo sistemos: Euclid (75 stotys), BLDN, CELDN.

Šaltinis: Blitzortung.org

Šaltinis: Blitzortung.org

Kosmoso mokslo ir technologijų centro mokslininkų (NASA)
duomenimis per metus vidutiniškai žemę pasiekia 44 ± 5 žai
bo iškrovos per sekundę ir jos turi tendenciją augti. Lietuvos
teritorijoje vidutinė metinė perkūnijų (iškrovų) trukmė yra nuo
25 iki 60 valandų per metus (vidutiniškai 40 val. per metus).
Santykinis žaibo smūgių 1 km2 skaičius Lietuvoje vidutiniš
kai siekia 4-5 kartus.

2 pav. Blitzortung.org 2011-05-04 dienos žaibo išlydžių žemėlapis
(2011-05-04 Europoje užfiksuoti 362 žaibo išlydžiai)

Lagaminas su ratukais
Nr. 2 (9) 2011
„master“
3 pav. Labiausiai pažeidžiamos
statinių ir pastatų vietos
1. Įvairios antenos, bokštai, pastatų viršutiniai stogų elementai ir detalės.
2.Pastatų ir statinių sienų detalės ir kampinės
sienos.
3.Bloga įžeminimo varža, blogi įžeminimo sistemos kontaktai.
4.Nėra potencialų išlygimo sistemos.
5.Elektros ir komunikacijų orinės linijos įeinančios į pastatą.
6.Elektros ir kitų komunikacijų įvadai žemėje.
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38 pozicijos
Gam. Nr. 22 02 54
470 x 220 x 360 mm

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos minis
terijos sukurta ir įdiegta Stichinių gamtos reiškinių išankstinio
perspėjimo sistema. Tikimasi, kad ši sistema apie numatomą
šių reiškinių atsiradimą suteiks galimybę laiku imtis priemonių,
išvengti sunkių padarinių bei numatyti prevencines priemo
nes. Sistemos statistiniais duomenimis ir analize galės nau
dotis projektuotojai, projektuodami strateginius objektus,
taip išvengdami nenumatytų rizikų.
Žaibas į objektus pataiko tiesiogiai arba daro jiems netiesio
ginę įtaką. Pagrindiniai žaibo keliai, kuriais veikiami įvairūs
objektai, tai - antenos, elektros ir komunikacijų stulpai, elek
tros laidai, pastato aštrūs kampai, komunikacijos žemėje.

Lagaminas su ratukais
„start up mobile”

Netinkamai įrengta apsauga nuo žaibo (pvz., neįrengtas po
tencialų išlyginimas, neužtikrinta sujungimų kontaktų per
einamoji varža, bloga įžeminimo įrenginio varža, neteisingi
skaičiavimai) vietoje apsaugos gali sukelti statinių gaisrus,
sugadinti įrengimus ir prietaisus. Kadangi tai yra pakanka
mai sudėtingi inžineriniai įrenginiai, būtini atskiri projektai
ir rizikos įvertinimas. Būtina parinkti tinkamiausią pastatui
žaibosaugos sistemą, apskaičiuoti perdengimo zonas (t.y.
plotą, kurį žaibolaidis turi apsaugoti) pagal pastato katego
riją, tinkamai parinkti medžiagas žaibolaidžio įrengimui. Ak
tyvinio, Faradėjaus, Franklino ir trosinio žaibolaidžių įžemin
tuvų varžos turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų
taisyklių reikalavimus ir STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga
nuo žaibo“, „Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ standartų
reikalavimus.

1000 V IEC 60900:2004

19 pozicijos

Projektuojant ir įrenginėjant žaibosaugos sistemas būtina
vadovautis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo“,
reglamentu „Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, bei šio re
glamento nuorodomis į kitus dokumentus.
Draudikai teigia, kad 2010 m. tapo išskirtiniais Lietuvos eko
nomikai – gamtos stichijos Lietuvoje dar niekada nėra sukė
lusios tiek daug žalos gyventojų ir įmonių turtui. Klimatolo
gų nuomone 2011 m. bus dar radikalesni, nes šylant klima
tui, audros tik stiprės, toliau augs kritulių kiekis, kartu ilgės
sausringi periodai.

4 pav. Pastatų apsaugos priemonės
1. Žaibolaidžiai
2. Žaibolaidžių laidininkai
3. Įžeminimo sistemos
4. Potencialų išlyginimo sistemos
5. Apsaugos nuo viršįtampių kompleksinė
apsauga.
6. Visų elektros, ryšių, IT ir kitų įvadinių
komunikacijų apsauga nuo viršįtampių.

Gam. Nr. 22 02 52
470 x 220 x 360 mm

Įrankių lagaminas su ratukais
Katalogų teirautis: info@haupa.com
Vokietija
HAUPA GmbH & CO. Königstraße 165-169, D-42853 Remscheid
Tel.: +49 (0)2191 8418-0 / Faks: +49 (0)2191 8418840
Tel: +370 699 63363 (LT) / Tel: +371 202 43054 (LV)
Tel: +372 538 41128 (EE)
Faks:+370 52 784164
www.haupa.com
HAUPA produkcijos teiraukites pas mūsų partnerius Lietuvoje.
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Elektromobilis –
vizijos ir realybė

Povilas Venciūnas

Europos Komisijos parengta Europos
netaršių ir efektyviai energiją naudojančių
transporto priemonių strategija numato,
kad iki 2050 metų išmetamo CO2 kiekis
turi būti sumažintas 80-95 proc.
Estai platins šį Mitsubishi-i-MiEV elektromobilį

Panašius įsipareigojimus deklaruoja ir
Lietuva. Nors iki minėtos datos dar liko
daug laiko, galima būtų ilgai diskutuo
ti, kaip tai pasiekti, ar tai bus efektyvu
ir pan. Tuo tarpu daugelio šalių mokslo
įstaigos bei solidžios gamybinės firmos,
o taip pat pavieniai entuziastai aktyviai
tyrinėja ir kuria modelius, net ištisas
koncepcijas, kaip kuo greičiau pradėti
naudoti elektromobilius.
Pagal Stanford universitete atliktus tyri
mus elektromobilio energetinis efekty
vumas yra 3-5 kartus didesnis už įpras
tų automobilių efektyvumą, įskaitant
ir elektros gamybos bei perdavimo
nuostolius. Visa tai yra patrauklu tau
pant energetinius resursus ir tausojant
gamtą. Pagal Pike Reseach firmos tyrimus
apie 83 proc. žmonių, turinčių įprastinius
automobilius, per dieną nuvažiuoja tik
apie 65 km. Taigi šių žmonių poreikius
tenkintų ekonomiškas elektromobilis,
ypatingai paklausus miesto gyvento
jams, kurie elektromobilį galėtų pasi
krauti tiesiog namuose.
Dėl elektromobilių plėtros vyrauja kele
tas koncepcijų. Pati patraukliausia laiko
atžvilgiu yra įprastų automobilių perdir
bimas į elektromobilius – daug gabių in
žinierių gali parodyti savo sugebėjimus
ir tai jau daroma Danijoje, Estijoje ir Lie
tuvoje. Įprastinių automobilių gaminto

jai įdėmiai stebi šį procesą, nes tai gali
mybė pasisemti patirties, nenaudojant
savų resursų. Ši koncepcija patraukli ir
dėl palyginus nedidelių sąnaudų vystant
vidutinį verslą, nes ji nereikalauja didelių
investicijų į aptarnavimo infrastruktūrą,
kuri taip pat gali paraleliai vystytis, di
dėjant elektromobilių kiekiui.
Antroji koncepcija, tai - originalaus elek
tromobilio konstravimas, atsižvelgiant
į jo specifiką – akumuliatorių parinka
mas ir jų talpinimas, stabdymo sistemų,
šviestuvų atitikimas naujiems reikala
vimams, akumuliatorių greito keitimo
galimybės ir t.t. Tokių elektromobilių ir
net elektrobusų jau yra rinkoje, tačiau
jų įsisavinimas yra galimas tik sukūrus
specifinę infrastruktūrą – akumuliato
rių keitimo stočių įrengimas, pakrovi
mo kolonėlių statymas, specializuotų
servisų atidarymas ir t.t. Labai svar
bus šiuo atveju yra vienodų standartų
diegimas, kad būtų galima aptarnauti
skirtingų gamintojų elektromobilius.
Vis dėlto, vieningų standartų diegimas
ir gali būti vienu pagrindinių stabdžių
vystant šią koncepciją.
Trečioji koncepcija - hibridinių automo
bilių tobulinimas mažinant įprastų vari
klių galią ir tuo pačiu didinant elektros
variklių galią, taip pat galimybę akumu
liatoriaus baterijas pakrauti bent 100 km

ridai. Tokie automobiliai labiausiai tik
tų pereinamajam laikotarpiui ir čia prie
automobilio tobulinimo lengvai galėtų
prisidėti smulkus ir vidutinis verslas.
Esminiu akcentu vystant tikrąjį taip va
dinamą Žaliąjį transportą (angl. Green
Drive) turėtų būti atsinaujinančios ener
gijos šaltinių panaudojimas elektromo
bilių pakrovimui. Taip atsirastų dar viena
elektromobilių sistemos kūrimo ir net
jų propagavimo koncepcija, pagal ku

Pirmasis elektromobilių
įkrovimo įrenginys Kaune
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rią elektromobilių aptarnavimo infras
truktūra yra diegiama kartu su žaliosios
energijos „sandėliais“, greito pakrovimo
stotimis ir pan. Energijos sandėliais ga
lėtų būti prie vėjo ar saulės elektros par
kų įrengtos vandens pumpavimo stotys,
suslėgto oro stotys ar tiesiog dideli ba
terijų (net iki 1 MWh) junginiai, kurie,
kartu su išmaniojo tinklo (angl. smart
grid) sprendimais, galėtų kaupti ar var
toti perteklinę energiją.
Teisybės dėlei reiktų paminėti, kad Lie
tuvoje, vardan „atominės ateities“ ši
koncepcija ko gero nebus vystoma, nes
net prognozuojant ateities energijos
poreikius manoma, kad dėl elektromo
bilių atsiradimo ženkliai išaugs elektros
energijos sunaudojimas ir be branduo
linės energetikos Lietuva neišsivers. Tuo
tarpu Švedijos energetikai jau spėjo ap
skaičiuoti, kad jei visi švedai namuose
įkraudinėtų savo elektromobilius, elektros
energijos poreikis padidės tik 7 proc., o
danų nuomone, dėl to energijos porei
kiai beveik nedidės.
Reikia pasidžiaugti, kad po Danijos, Es
tijos, Latvijos, bei kitų šalių ir Lietuvoje
jau galima perdirbti įprastus automobi
lius į elektromobilius ir juos oficialiai už
registruoti. Valstybinė kelių transporto
inspekcija patvirtino technines sąlygas
ir pirmasis Lietuvoje perdirbtas elektro
mobilis buvo užregistruotas 2010 m.
spalio 19 d. Taigi, elektros transporto
kūrėjams sudarytos visos galimybės juos
gaminti, o vairuotojams įsigyti saugias ir
ekologiškas transporto priemones.
Deja, šiuo metu tiek originalus elektro
mobilis, tiek ir iš įprasto automobilio
perdirbtas elektromobilis nėra pigesnis
už naftos produktais varomą automobi
lį. Todėl ieškoma kitų argumentų, kodėl
tokį automobilį reikėtų įsigyti. Vienas
jų – kuro kaina, nes vidutiniškai elek
tromobiliu 100 km galima nuvažiuoti
už 7-10 Lt, be to, daugelyje šalių taiko
mas elektromobilių nemokamas par
kavimas miesto centruose, mažinami
registravimo, techninės priežiūros mo
kesčiai, dotuojamas nemokamas pasi
krovimas prie prekybos centrų. Lietuvoje
iš 1,5 mln. važinėjančių automobilių tik
apie 50 yra varomi elektra, o hibridinių
automobilių yra užregistruota apie 500.
Taigi galima tvirtinti, kad „ledai pajudė
jo“ ir tuo pačiu turime daug vietos plė
trai. Nedidelė valdžios parama vietos
verslui taip pat duotų ženklų efektą –
atsirastų naujų darbo vietų, o gal net
originalių gamyklų, gaminančių įrangą
elektromobiliams.
Estija, kaip visada mūsų regione, ban

Elektromobilis Toyota Aygo EV transporto priemonių parodoje ALT 2011

do pirmauti ir elektromobilių srityje. Ji
nutarė pasinaudoti Kioto protokolo 17
straipsniu, numatančiu galimybę neiš
naudotus taršos leidimus keisti į „žalią
jį transportą“ ir, susitarusi su Mitsubishi
Motors Corporation, už 10 tonų taršos
leidimų žada gauti 500 vnt. elektromo
bilių Mitsubishi i-MiEV. Pagal tą patį su
sitarimą bus įrengta ir apie 250 greito
pakrovimo stotelių, kurios Mitsubishi iMiEV elektromobilį pakraus per 30 min.
Visas tinklas turėtų pradėti veikti 2012
metų pradžioje. Be to numatyta ir ska
tinimo programa pirmiesiems įsigiju
siems elektromobilius. Tokie paprasti
sprendimai ko gero nebūdingi Lietuvos
klerkams - panašaus projekto įgyven
dinimui mažiausiai reiktų dviejų – trijų
brangių studijų, kol po kurio laiko atsi
rastų koks nors variantas.

acijos (LEA) narių stendus. Asociacijos
LEA valdybos pirmininkas Laurynas
Jokužis kalba trumpai ir rodydamas
pilnai sukomplektuotą Toyota Aygo EV
elektromobilį sako: „Čia mūsų ateitis“.
Minėto elektromobilio elektros dalies
konstruktorius Tadas Šalomskas paaiš
kina detales – automobilis pasunkėjo
apie 60 kg dėl to, kad įmontuoti sau
gūs 144 V ir 20 kWh talpos ličio-gele
žies-fosfato LiFePo4 akumuliatoriai, ta
čiau transporto priemonės parametrai
beveik nepakito: maksimalus greitis iki
150 km/val., galia 66 kW. Vienu pakro
vimu (8 val. arba 2 val. pasirinktinai) ga
lima nuvažiuoti 160 km, akumuliatorių
resursas iki 300000 km. Tokį automobilį
jau galima užsisakyti, belieka kreiptis į
Elintos įmonių grupę.

Optimizmo atsiranda pabuvus nese
niai vykusioje Automobilių, logistikos
ir transporto parodoje ALT 2011 ir ap
lankius Lietuvos elektromobilių asoci

Parodoje buvo demonstruojami ir hibri
dinių automobilių modifikavimo varian
tai, leidžiantys įveikti iki 80 km atstumą
vien su elektros varikliu.

LEA asociacijos valdybos
pirmininkas Laurynas Jokužis

Toyota Aygo EV elektrinės dalies
konstruktorius Tadas Šalomskas
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Ką laimėjo Martynas?
Ieva Rasimaitė
Taupumas yra mokėjimas išvengti bereikalingų išlaidų. Šią
frazę seniai esame girdėję, tačiau praktiškai jos taikyti nesku
bame. Gavę sąskaitas už elektros ar šilumos naudojimą lyg
ir norime kažką daryti, bet tada pritrūksta žinių, o taip pat ir
noro papildomai investuoti į siūlomas taupymo priemones.
Tai ypač akivaizdžiai matosi nagrinėjant, kodėl sklandžiai
nevyksta daugiabučių namų renovacija, nors valdžia ir žada
15 proc. dotacijas. Pagrindinė priežastis lemianti namų re
novavimo programos neefektyvumą greičiausiai yra ta, kad
niekas negali pasakyti, kiek kainuos šildymas po renovacijos,
nes juk monopolinis centralizuotas šilumos tiekimas neužtikri
na kainų stabilumo. Kita vertus, alternatyvioji energetika šią
namų renovacijos programos problemą galėtų padėti spręsti,
nes kartu su renovacija įdiegus pvz., saulės kolektorius karšto
vandens gamybai ar kitas alternatyvias priemones, gyvento
jams lengviau būtų paaiškinti realų energijos taupymo lygį,
o taip pat apskaičiuoti realiai sutaupytas lėšas.
Po praėjusio žurnalo numerio publikacijos apie Off Grid ju
dėjimą (Energijos erdvė, 2011 Nr. 1 (8), gavome kelis laiškus,
pasakojančius, kaip eiliniai žmonės diegia alternatyviosios
energetikos priemones. Vieną paprastą taupymo istoriją tie
siog perpasakosime.
Martynas Stukas, baigęs VU vadybos ir verslo administravi
mą, privačiame name prie Vilniaus nutarė pats įsirengti va
kuuminius saulės kolektorius karšto vandens ruošimui. Nors
buvo gavęs kelių įmonių pasiūlymus, visą darbą nutarė atlikti
pats. Internete užsisakė ir parsisiuntė visą reikiamą įrangą iš
Kinijos. Kolektorių komplektas (2-4 asmenų šeimai) kartu su
darbo stotimi, valdikliu bei išsiplėtimo indu kainavo 2196 Lt,
siuntimo, muitinės ir kiti mokesčiai, bei transportavimas iki
vietos – dar 1295 Lt. Taip pat dar reikėjo pirkti neužšąlančio
skysčio (90 Lt), 14 metrų varinio vamzdelio (238 Lt), suverži
mo jungčių (175 Lt) ir šiltinimo izoliacijos vamzdynui (119 Lt).
Taigi visa įranga kainavo 4113 Lt. Savo dviejų dienų darbą,
montuojant visą įrangą, Martynas įvertino 500 Lt. Iš viso viskas
kainavo 4613 Lt ir tikimasi, kad ši įranga atsipirks per 3 metus,
palyginus su alternatyva – karšto vandens ruošimu elektra.
Įmonių pasiūlymai buvo arba panašūs, arba truputį branges
ni – nuo 4600 iki 5000 Lt. Tai ką laimėjo Martynas? Jo manymu,
pirmiausiai jis pats montuodamas įrangą „užsidirbo“ 500 Lt,
o įrenginių eksploatavimui nereikės samdyti specialistų, nes

montuodamas įrangą nesunkiai viską suprato pats. Svarbu ir
tai, kad montuodamas įrangą Martynas dar pagerino ir kom
plektuojančias medžiagas, nes pvz., įmonių pasiūlymuose
buvo ne variniai, o plieniniai vamzdeliai ir pan.
O Energijos erdvės kolektyvas kartu su Martynu džiaugiasi ir
skatina visus pamąstyti, kaip būtų galima ne tik sutaupyti,
bet ir prisidėti prie ekologiškesnės Lietuvos kūrimo – juk kuo
daugiau saulės kolektorių, tuo mažiau naudosime iškastinį,
aplinką teršiantį kurą, tuo mažiau būsime priklausomi nuo
monopolininkų kainų.
Vakuuminio saulės kolektoriaus 2-4 asmenų
šeimai įrengimo apytiksliai kaštai
Saulės kolektorių komplektas
Siuntimo, muitinės, mokesčių, transportavimo išlaidos
Neužšąlantis skystis kolektoriui
Variniai vamzdeliai (14 m)
Suveržimo jungtys
Šiltinimo izoliacija vamzdynui
Darbas*
Iš viso:
* dviejų dienų darbas savarankiškai montuojat įrangą

2196 Lt
1295 Lt
90 Lt
238 Lt
175 Lt
119 Lt
500 Lt
4613 Lt
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UAB „Elintos matavimo sistemos“

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

El. paštas: info@elintosms.lt,
vilnius@elintosms.lt
www.elintosms.lt
www.termovizija.lt
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Izoliuotas žaibolaidis

Trumpai
Ant šiuolaikinių pastatų stogų plokštu-

II statinių apsaugos klasės objektai

mų įprasta montuoti vėdinimo, ventiliavimo, telekomunikacijų įrangą. Įprastos
žaibolaidžių sistemos dažnai netinka

Dipl. inžinierius Benjamin Echtermann
Obo Bettermann GmbH & Co. KG, Menden
Rimas Lukšys OBO Bettermann Lietuva

šitoms sudėtingoms, daug įrengimų
apimančioms, struktūroms. Kaip alternatyva siūlomi izoliuoti žaibolaidžiai,

Visuomeniniams pastatams žaibolaidžiai yra privalomi. To reikalauja statybos
reglamentai, įstatyminiai ir žinybiniai potvarkiai, elektros įrengimo taisyklės.
Jie taikomi daugiaaukščiams pastatams, ligoninėms, mokykloms, taip pat
didesnėms nei 2000 m2 parduotuvėms ir kt.

su specialiais komponentais atspariais
aukštoms žaibo srovėms.

LTS EN 62305 (VDE 0185-305) standar
tą išorinė statinių apsauga skirstoma į
keturias išorinės apsaugos klases. No
rint priskirti žaibolaidžio įrenginį pagal
šią normą kokiai nors apsaugos klasei,
turi būti išsamiai žinomi statinio požy
miai ir galimi žaibo padarinių sunkumai,
įvertinus rizikas. Tai nustatoma pagal
LTS EN 62305 standarto antros dalies
nuostatas.

Apsaugos patikimumo lygis
ir žaibolaidžių klasės
Pastatams su mažesniu apsaugos lygiu,
pvz. gyvenamuosiuose ir administraci
niuose pastatuose planuojama ir įren
giama III ar IV apsaugos klasės sistema.
Jei yra didesnė grėsmė ir atsiranda rei
kalavimai didesniam patikimumui, ap
saugos nuo žaibo sistema planuojama
II ar I (LPS) klasės.

Standartas LTS EN 50164-1:2008 “Apsau
gos nuo žaibo komponentai” aprašo rei
kalavimus žaibolaidžių konstrukciniams
elementams ir jie yra testuojami 10 / 350
bangos formos iki 100 kA (H klasė) sro
vės impulso dydžiais (2 lentelė).

Tradiciškai ir izoliuotai
sumontuotos apsaugos
nuo žaibo sistemos
Sumontuotos standartinės žaibosau
gos elementai, net ir 1 apsaugos klasės

1 pav. Izoliuota sistema-žaibolaidis isCon
Žaibo srovės parametrai
Žaibolaidžio apsaugos klasė (LPL)
Žaibo srovė

I

II

200 kA

150 kA

Impulso bangos forma

III

IV
100 kA

10 / 350

1 lentelė. Maksimalūs žaibo srovės parametrų rodikliai pagal statinio apsaugos klases
Žaibo srovės impulsai
Klasė

Iimp
±10 %
kA

W/R
±35 %
kJΩ

T1

td

μs

ms

H

100

2 500

≤ 50

≤2

N

50

630

≤ 50

≤2

Pastaba: Šitie rodikliai paimti iš LST EN 61643-11:2003, Žemaįtampiai apsaugos nuo viršįtampių įtaisai, 11 dalis. Apsaugos nuo viršįtampių
įtaisai, jungiami prie žemosios įtampos tiekimo sistemų. Reikalavimai ir bandymai

2 lentelė. Žaibo srovės impulso vertė Iimp

Quelle: DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1)
Šaltinis: VdS 2010 : 2002-07 (01), 3 skirsnis, 3 lentelė

Priklausomai nuo apsaugos (LPS) klasės
nustatomas žaibolaidžio išdėstymas, jo
apsaugos zonų dydžiai ir saugūs atstu
mai iki saugomų objektų. Pirmas žaibo
impulsinės srovės vertės dydis čia vaidina
didžiausią vaidmenį. III ir IV klasės žai
bolaidžiai yra naudojami prie maksima
lios 100 kA impulsinsės srovės, II klasės
žaibolaidžiai atlaiko150 kA, I klasės - iki
200 kA (1 lentelė).

Instaliavimai
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Bandymo eiga: OBO-Iscon 150 kA-100809 testas-Nr.: 3

174.30
160,00

120,00

80,00
Channel1
Srovė [kA]
40,00

0,00
–24,90
0

0,4 m

0,8 m

1,2m

1,6m

2m

Laikas [s]
Peak Value: 152 kA Front Time: 20,5 µs Time to Half Value 409 µs Charge: 70,8 As Spezific Energy: 5,73MA2s

2 pav. 150 kA bandymo diagrama

ž aibosaugoje yra apkraunami maksi
maliai tik 100 kA.
Priežastis – greitas žaibo srovės pasis
kirstymas per išorinius įžeminimo laidi
ninkus. Žaibo srovė nuteka išsisklaidžius
į daugybę iškrovos kelių. Dėl to taip pat
sumažėja privalomas išlaikyti minima
lus apsauginis atstumas iki metalinių
ir elektrinių stogo elementų, kuris nu
statytas LTS EN 62305 standarte. Skai
čiuojant apsaugos nuo žaibo sistemą
kompleksiniams stogams ar pavojin
giems įrenginiams apsaugoti, tradicinių
sprendimų yra mažai.
Jei neįmanoma išlaikyti reikalaujamo
saugaus atstumo tarp žaibolaidžio ir
saugomo objekto standartinėmis prie
monėmis (pvz., saugus atstumas su oro
tarpu), siūloma naudoti izoliuotą žaibo
laidžio sistemą (1 pav.). Žaibo ėmiklis ir
įžeminimo laidininkai yra įrengiami to
kiame atstume nuo pastatų, kad būtų
išvengta tiesioginio elektros pramuši
mo. Žinoma, statinio gabaritai, atstumai,
įrenginiai ant statinio gali riboti reikiamų
apsaugos priemonių montavimą. Tokiais
atvejais mes ir taikome izoliuotų įžemi
nimo laidininkų sistemas.

Izoliuoti įžeminimo laidininkai
Šiam tikslui siūlome sistemas su aukš
tai įtampai atspariais laidininkais. Insta
liacinis standartas LTS EN 62305-3 (taip

pat Vokietijos normos VDE 0185-305-3)
aprašo izoliuotų apsaugos nuo žaibo sis
temų montavimą. Pagal taisykles žai
bo srovė nuvedama per izoliuotus įže
minimo laidininkus nuo žaibo ėmiklio
iki įžemintuvo arba srovės paskirstymo
taško. Sistemą gali sudaryti izoliuotas
stovas, prie kurio galo tvirtinamas žaibo
ėmiklis. Toliau saugiu atstumu montuo
jamas metalinis laidininkas, arba kabelis,
atsparus aukštai įtampai, o toliau nau
dojame standartinę vielos sistemą. Tokiu
principu nesudėtingai sumontuojamos
III ir IV klasės statinio apsaugos sistemos
(Žaibo srovės maks. dydis 100 kA – pagal
LTS EN 50164-1:2008).
Jei nagrinėjame II apsaugos klasės žai
bolaidines sistemas didelės pažeidimo
rizikos pastatams (pvz. ligoninėms, verslo
ir pramonės įmonėms su padidintu pa
vojumi gaisrui ar sprogimui), šios siste
mos turi nuvesti žaibus iki 150 kA. Tam
rekomenduojama laikytis maksimalių
žaibo srovės parametrų pagal LTS EN
62305-1 (VDE 0185-305-1) standarto 5
lentelė (čia 2 lentelė). Jungtys ir prijun
gimo elementai, kurie buvo patikrin
ti 150 kA žaibo srovės generatoriais ir
atitinka konstrukcinių elementų pati
krinimo reikalavimus, be abejonės gali
būti naudojami, laikantis montavimo
nurodymų. Viena iš tokių sistemų yra
Obo Bettermann isCon-System, Menden
(1 pav.) sistema.

Ji atitinka išvardytus standartų ir normų
reikalavimus ir tinka II statinių apsaugos
nuo žaibo klasės sistemai įrengti.

Išvada
Nutiesto testuoto 150 kA (2 pav.) įže
minimo laidininko privalumas yra tas,
kad užtenka tik vieno laidininko, norint
saugiai nuvesti žaibo srovę į žemę. Taip
pat kaip alternatyva gali būti įrengtas
antras izoliuotas laidininkas, einantis
nuo žaibo ėmiklio. Šiuo atveju žaibo
srovė pasiskirsto ir yra neviršijamas
maksimalus 50 … 100 kA dydis. Antro
įžeminimo nuvediklio atsisakymas yra
galimas, jei naudojama atitinkamai pa
tikrinti, dokumentais patvirtinti sistemi
niai elementai.

Daugiau informacijos
Teminiai straipsniai
• Bartels, H.; Müller, K.-P.: Izoliuoti įžeminimo laidininkai išorinei apsaugai nuo
žaibo. Supaprastintas saugus atstumas
(Isolierte Ableitungen fur auseren Blitzschutz – Vereinfachter Umgang mit dem
Trennungsabstand), „de“ 9/2003 s47 f.
Interneto nuoroda temai:
www.obo.de
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Tyco Electronics tapo
TE Connectivity – kas naujo ?
Naujasis pavadinimas ne tik geriau iliustruoja įmonės
veiklos strategiją, bet ir leidžia papildyti esamos produkcijos
asortimentą bei susitelkti naujų krypčių vystymui.
UAB Gerhard Petri Vilnius tiekiama
TE Connectivity elektros energetikos pro
dukcija, pažymėta Raychem, Bowthorpe,
Simel ir kitais prekių ženklais jau daugiau
nei 16 metų sėkmingai naudojama Lie
tuvos skirstomųjų elektros tinklų įmo
nėse, elektrinėse, pramonės įmonėse,
geležinkeliuose, komunalinių paslau
gų įmonėse bei montavimo organiza
cijose. Šiuo metu intensyviai dirbama
tam, kad įgautume ir aukštos įtampos
tinklus (110 kV ir 330 kV) valdančių kli
entų pasitikėjimą.

110 kV kabelinė linija –
ilgametė patirtis dirbant
su įvairiausių konstrukcijų
bei gamintojų kabeliais.
Skirstomojo tinklo oro linijos jau seniai
keičiamos į kabelines trasas, tačiau pas
taruoju metu ši tendencija išryškėjo ir
perdavimo tinkle. TE Connectivity gali
pateikti 110 kV ir aukštesnių įtampų
Raychem galines movas (1 pav.), kiš
tukines galines movas elektros įrengi
niams, bei jungiamąsias movas (2 pav.).
Galinės 110 kV movos gaminamos pa
čių įvairiausių konstrukcijų – užpilama
mova su kompozitiniu izoliatoriumi ir
silikoniniais sijonėliais, sausos konstruk
cijos movos bei kitos. Kiekviena mova
gaminama pagal individualius kliento
poreikius, todėl galima laisvai pasirink
ti pageidaujamus parametrus, arba ko
reguoti jų išpildymą (pvz.: standartinis
arba prailginto nuotėkio kelio galinės
movos korpusas). Kartu su galinėmis
movomis galime pasiūlyti aparatinius
gnybtus (3 pav.) movų prijungimui

1 pav. Raychem 110kV kompozitinė galinė mova

prie oro linijos laido, ekranų įžeminimo
skydus bei kabelio tvirtinimo apkabas.
Jungiamosios movos gaminamos su ka
belio ekrano išvedimu į movos paviršių
transpozicijai, arba be ekrano išvedimo.
Ekranų transpozicijai prie jungiamųjų
movų galime pasiūlyti ir komutacinius
skydus (4 pav.). Minėti skydai gali būti
antžeminio arba paslėpto montavimo,
su viršįtampių ribotuvais kabelių apval
kalų apsaugai arba be jų.
Tačiau ir pati geriausia įranga gali būti
netinkamai sumontuota. Siekdami mi
nimizuoti šią riziką, galime pasiūlyti ir

pilną 110 kV movų montavimo įrankių
bei įrangos asortimentą.

110 ir 330 kV transformatorinės
pastotės – apsaugos nuo viršįtampių sprendimai, izoliatoriai,
aparatiniai gnybtai.
TE Connectivity jau daug metų specia
lizuojasi apsaugų nuo žaibo ir komu
tacinių viršįtampių kūrime ir gamy
boje. Džiaugiamės galėdami pasiūlyti
Lietuvos klientams pačius įvairiausius
viršįtampių ribotuvus, skirtus nuo 1 iki
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2 pav. Raychem 110kV jungiamoji mova

3 pav. Simel aparatinis gnybtas

4 pav. Raychem 110kV ekranų skydas

ūkio strategai pripažįsta – daugiausia dė
mesio ateityje sulauks atsinaujinančių šal
tinių energetikos plėtra, esamo elektros
tinklo tobulinimas bei valdymo efekty
vinimas, pasitelkiant pačias įvairiausias
modernias priemones. Vienas galimų
sprendimų – išmanieji elektros tinklai.
Neliekame nuošalyje nuo šių uždavinių
ir mes – džiaugiamės galėdami pasiūly
ti Lietuvos rinkai naujas TE Connectivity
Bowthorpe nuotolinio stebėjimo viršį
tampių skaitiklių sistemas (6 pav.), kurios
yra visiškai integruojamos į išmaniuosius
tinklus. Surinkti duomenys GPRS ryšiu
siunčiami į įmonės vidinio tinklo serve
rį. O prie esamo tinklo patikimumo di
dinimo prisidedame kasdien augančiu
Raychem 10 – 145 kV kištukinių movų ir
ribotuvų asortimentu (7 pav.).

TE Connectivity asortimente
visada rasime ką pasiūlyti
visoms atsinaujinančios
energetikos sritims - tiek
saulės, tiek vėjo, tiek vandens.

5 pav. Bowthorpe 110kV viršįtampių ribotuvas

500 kV įtampų tinklams (5 pav.). Tiekia
me įvairių konstrukcijų ir įvairių linijinės
iškrovos klasių ribotuvus, kuriuos jau eks
ploatuoja ir Lietuvos klientai. Kiekvieną
viršįtampių ribotuvą galima sukomplek
tuoti su paprastu viršįtampių skaitikliu,
arba skaitikliu, kuris papildomai matuo
ja ir nuotėkio srovės dydį. Transforma
torinių pastočių rekonstrukcijoms arba
naujų statyboms taip pat siūlome itin

Kryptis – išmanieji tinklai bei
atsinaujinanti energetika.

Taip pat didžiuojamės galėdami pasiūlyti
profesionalias technines konsultacijas,
mokymus bei seminarus visiems esa
miems ir būsimiems mūsų klientams:
projektuotojams, inžinieriams, montuo
tojams, prižiūrėtojams, pirkimų specia
listams, darbų vadovams ir kitiems.

Europos Sąjungos norminiai dokumentai
bei užsienio valstybių patirtis lemia, jog
ir Lietuvos mokslininkai bei energetikos

Jau 16 metų Lietuvoje TE Connectivity
elektros energetikos gaminius platina
UAB Gerhard Petri Vilnius.

tvirtus kompozitinius arba porceliani
nius atraminius izoliatorius, bei apara
tinius gnybtus.

Lietuvos Vokietijos
UAB “Gerhard Petri Vilnius“
Naugarduko 96, 03011 Vilnius
Tel: +370 5 2395209
Fax: +370 5 2133306
El.paštas: gerpetri@gph.lt
6 pav. Bowthorpe išmanusis viršįtampių skaitiklis

7 pav. Raychem iki 35kV kištukinė mova
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Kur mus evakuos?
Černobilio atominės elektrinės avari
jos aukų atminimo mitinge - eiseno
je Vilniuje dalyvavo virš 500 žmonių.
Vienas iš labiausiai įsimintinų plaka
tų, kurį nešė mitinguotojai buvo „Kur
mus evakuos?“. Praėjus 25 metams po
Černobilio avarijos atsiskleidė pilnas
jos vaizdas – Ukrainoje, Baltarusijoje
ir Rusijoje užteršta daugiau kaip 145
tūkst. kv. km teritorijų, o visoje Euro
poje tarša išplito apie 3,9 mln. kv. km
plotuose. Radioaktyvaus apšvitinimo
pasekmes sveikatai tebejaučia šimtai
tūkstančių žmonių, atsidūrusių už
terštose teritorijose, taip pat ir 800
tūkstančių katastrofos pasekmių li
kvidatorių. Mitingo dalyviai skanda
vo šūkius „Ne naujiems Černobiliams,
Fukušimoms!“, „Lietuvos ateitis - tik
be atominių!“.
Pagrindinis mitinguotojų nerimas - galima
branduolinė avarija Lietuvoje ar jos pasie
nyje, kuri gali tapti mirties nuosprendžiu

Atominiai berniukai
Jonas Burkus
Atominiai berniukai jau primiršo 2011 m.
kovo 11 dieną, Japoniją, Fukušimą ir vėl
rodo senas skaidres, besigirdami kaip pui
kiai atrodys saugiausia pasaulyje VAE. Tuo
tarpu jau ir Vilniuje minia žmonių protes
tuoja dėl planuojamų atominių elektri
nių statybų, o vakarų ekspertai ruošdami
naujas energetines strategijas atidžiai ir
pakankamai įtariai pradeda vertinti ato
minės energetikos naudą.
Neseniai žiniasklaidoje naujasis Ignalinos
AE vadovas pareiškė, kad visiškam IAE už
darymui prireiks virš 10 mlrd. Lt, o uždary
mas truks net iki 2029 m. Pinigų tikimasi
gauti iš ES, tačiau abejojama ar tokiam
ilgam laikotarpiui tikrai bus užtikrintas
finansavimas iš šalies. Tuo tarpu Prem
jeras tvirtina, kad beveik jau surastas tas
„gerasis ir turtingasis, pelno nesiekiantis“
investuotojas ir kad branduolinės jėgai

visam kraštui ir visai tautai. Lietuvos val
džia, o ir Baltarusijos bei Rusijos vadovai
tvirtina, kad Lietuvai niekas negresia tvirtinama, kad būsima Visagino AE bus
saugiausia pasaulyje, nors tai daugiau
primena „buką kadafišką“ užsispyrimą.
Tikėtina, kad nesustabdžius niekuo ne
pagrįstų branduolinių projektų, Lietuva
ir jos gyventojai taps „branduolinio tri
kampio“ įkaitais. Tariama ekonominė

nauda iš „pigios“ atominės energijos
taps ne tik nepakeliama finansine naš
ta krašto gyventojams technologinių,
gamtinių ar teroristų sukeltų avarijų
atveju (nes Lietuva neturi tokių finansi
nių ir žmogiškųjų resursų, kokius galėjo
sutelkti Sovietų Sąjunga arba Japonija),
bet, įvykus avarijai, ir teritorijų, tinkamų
gyventi žmonėms, praradimu.

nės statybos darbai prasidės 2014 m., o
savo „branduolinę“ elektrą turėsime jau
2020 m. Visa tai skamba viliojančiai, ta
čiau tenka dar kartą suabejoti, ar bran
duolinė energetika tikrai yra pigiausia,
jeigu kartu skaičiuosime ir jėgainės už
darymo kaštus. Taigi susumavus uždary
mo kaštus (10 mlrd. Lt) ir statybos kaštus
(apie 12 mlrd. Lt) paaiškėja, kad tai vienas
iš brangiausių elektros gamybos būdų.
Atominiams berniukams tai nė motais,
nes jau ir IAE branduolinio kuro atliekas
prižiūrės bei naująją VAE uždarinės kitos
lietuvių kartos (jei iš vis dar jų bus, nes
naujausi gyventojų surašymo duomenys
pakankamai pesimistiški).

pristatė AP-1000 branduolinį reaktorių
ir naują branduolinių jėgainių įrengimo
koncepciją – kuo daugiau branduolinių
jėgainių agregatų gaminti gamykloje (net
350 MW ir galingesnius reaktorius), taigi
įrengti tokio lygio gamyklą kur nors Rytų
Europoje (pvz., Čekijoje) tikrai galėtų būti
patraukli idėja.

Amerikos Westinghause firma neoficialiai
įvardijama, kaip labiausiai tikėtinas VAE
strateginis investuotojas, tikrai galėtų tu
rėti interesų Rytų Europoje, ypač jeigu
jai pavyktų laimėti čekų, lenkų ir lietuvių
projektus. Neseniai Druskininkuose vyku
sioje konferencijoje apie mažuosius bran
duolinius reaktorius Westinghause atstovai

Įdomi ir Prezidentūros pozicija. Preziden
tė neseniai pareiškė, kad nenorėtų, kad
sandoris su amerikiečiais pasibaigtų taip,
kaip kad pasibaigė su Williams. Kas tai?
Ar pagrįstos abejonės, kad „gerų, turtin
gų bei pelno nesiekiančių“ investuoto
jų nebūna, ar tiesiog nenoras susidėti su
amerikiečiais.
Belieka tikėti, kad sveikas protas ir svei
ka ekonominė logika laimės, o atominiai
berniukai baigs rengti įvairias brangias
studijas ir statyti virtualias branduolines
jėgaines, švaistydami, deja, realius mūsų
visų pinigus.
www.nefas.eu
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Robotų lenktynės Kaune
Kauno technologijos universitete įvyko ro
botų lenktynės „Robotų intelektas 2011”.
Dalyviai turėjo įveikti pusės kilometro tra
są bei pasiekti „lobį“. Lenktynėse dalyvavo
penkios ekipos iš Baltijos šalių ir Lenkijos
technikos universitetų.
Robotai turėjo nuvažiuoti maždaug 250
metrų atstumą, paimti „lobį“ ir grįžti atgal
į startą. Išleistam į trasą robotui jau niekuo
negalėdavo padėti jų kūrėjai – robotai tu
rėjo būti užprogramuoti iš anksto, o ko
mandos į pagalbą galėjo pasitelkti vaizdo
kameras, GPS sistemas, atstumų jutiklius
ir kitas sudėtingas sistemas. Visos ekipos
be pirmojo starto galėjo 3 kartus grąžinti
robotą į startą ir pamėginti trasą įveikti iš
naujo. Deja, nė vienai komandai nepavy
ko pasiekti tikslo, todėl didysis 30 tūkst. Lt
prizas nebuvo niekam įteiktas. Vis dėlto,
labiausiai pasižymėjo estų komanda, ar
čiausiai priartėjusi prie tikslo. Visoms da
lyvavusioms komandoms buvo įteikti sim
boliniai KTU prizai, o patobulintų robotų
lauks jau kitais metais.

Gdansko technikos instituto komanda

VGTU studentų komanda

VGTU studentų robotas ieško „lobio“

Robotų ruošimas lenktynėms
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Naujieji FLIR termovizoriai
Naujuose FLIR termovizorių E40/50/60 mo
deliuose yra pagrindinių funkcijų rinkinys
termovizinei diagnostikai. Jų net 3,5 colių
jutimui jautrus ekranas (angl. touch screen)
vartotojui leidžia patogiai ir paprastai nau
doti analizės funkcijas, prijungti tekstinius
komentarus prie termonuotraukos. Naujieji
termovizoriai yra jautrūs (nuo 0,05˚C), ga
limas rankinis fokusavimas, priklausomai
nuo pasirinkto modelio integruotas nuo
160 x 120 iki 320 x 240 radiometrinis de
tektorius. Taip pat įmontuota 3,1Mpix vaiz
do kamera su apšvietimu, turinti „vaizdas
vaizde“ funkciją (pvz., termovaizdas video
vaizde). Atminčiai naudojama standartinė

išimama SD atminties kortelė. Per USB są
sają galima ne tik perkelti įrašytas termo
nuotraukas, bet ir realiu laiku kompiuteryje
stebėti terminius procesus (angl. streaming).
E serijos termovizoriuose įmontuota belai
dė sąsaja ryšiui su kitu prietaisu: srovės ma
tavimo replėmis Extech EX845. Grandinėje
išmatuotos srovės reikšmė perduodama į
termovizorių ir prijungiama prie termonuo
traukos. Nepaisant įdiegtų naujovių ir prie
taisų galimybių, E serijos modeliai yra lengvi
(tik 825 g), paprasti ir labai patogūs, tinkami
naudoti visais metų laikais - aplinkos darbo
temperatūra – nuo –150C iki +500C.
Daugiau informacijos:
UAB Elintos matavimo sistemos
www.elintosms.lt
Tel. Kaune - (8~37) 45 27 90, Vilniuje – (8~5) 238 71 47

Naujas vandens nuotėkio
ieškiklis su liečiamu ekranu
Halma Water Management (HWM) papildė
savo gaminamų prietaisų asortimentą dar
vienu vandens nuotėkio koreliatoriumi. Nau
jojo koreliatoriaus bazinė stotelė yra aukštos
IP65apsaugos klasės, kuri gali dirbti bet ko
kiomis oro sąlygomis. Greitam ir patogiam
matavimo duomenų įvedimui koreliatorius
turi didelį 165 mm lietimui jautrų ekraną.

Kabelių bandymo
stendas FRIDA

Koreliatorius taip pat turi galimybę ieško
ti vandens nuotėkio trijuose skirtinguose
dažnio diapazonuose vienu metu, šios
funkcijos dėka vandens nuotėkio suradi

Austrų kompanija BAUR Prüf - und Messtechnik GmbH pristatė patobulintą, naujos
kartos aukštos įtampos kabelių izoliacijos
bandymo bei preventyvios diagnostikos
stendą FRIDA.
Prietaisas yra skirtas žemos ir vidutinės
įtampos kabelių su popierine, PVC, gumine,
plastmasinę XLPE izoliacija bandymui, tan
δ ir dalinių išlydžių matavimui. Taip pat šis
prietaisas gali būti naudojamas apsauginių
priemonių bandymui paaukštinta įtampa
pagal IEEE 433 standartą.
Stendas yra nešiojamas (svoris iki 20kg),
pritaikytas darbui lauko sąlygomis - gali
dirbti ir minusinėje temperatūroje. Išėjimo
įtampa keičiama nuo 1kV iki 34kV su gali
mybe pasirinkti išeinančio signalo formą:
„VLF Truesinus“, „VLF Square Wave“ arba
„DC“. Reguliuojamas testavimo dažnis nuo
0,01Hz iki 0,1Hz, išėjimo srovė - iki 20mA.
Tan δ matavimo paklaida 1x10-4. Stende
taip pat yra automatinis arba rankinis tes
tavimo režimų pasirinkimas, USB sąsaja,
apsaugos nuo perkrovimo, avarinis raktas
aukštos įtampos grandinės nutraukimui,
viduje integruotas automatinis testuoja
mo įrenginio iškrovims įrenginys.

mas ženkliai pagreitėja. Pritaikius naujas
technologijas jutiklių jautrumas tapo net
du kartus geresnis, o tai leidžia surasti van
dens nuotėkį net ir sunkiomis sąlygomis,
pvz., plastikiniuose ir didelio diametro
vamzdynuose. Šių naujųjų jutiklių dėka
vienu metu galima klausytis vandens nuo
tėkio keliamo triukšmo ir atlikti vandens
nuotėkio paiešką. Prietaisas turi galimy
bę išsaugoti iki 100 matavimo rezultatų,
prie kurių dar galima prijungti ir iki 60 s
trukmės garsinę anotaciją.

Daugiau informacijos:
www.elintosms.lt

Daugiau informacijos:
www.elintosms.lt

Prevencinė žaibo iškrovos
srovės stebėjimo sistema
Phoenix Contact siūlo naują žaibo iškrovos
srovės stebėjimo sistemą LM-S. Ši siste
ma teikia informaciją apie žaibo iškrovas
įrenginiuose ir sistemose, todėl priežiūros
darbus galima atlikti žymiai efektyviau. Re
mianti Faradėjaus efektu ši nauja sistema
fiksuoja ir analizuoja visus svarbiausius
žaibo iškrovos srovės duomenis. Matavi
mams naudojamas šviesos signalas. Žai
bo iškrovos srovės poveikis šiam signalui
leidžia įvertinti iškrovos srovės tipą ir dydį.
Remiantis gauta informacija galima nu
spręsti, ar reikia vykti į objektą techniniam
aptarnavimui atlikti, o tai ypač naudinga
pažeidžiamuose įrenginiuose ir sistemose,
pvz., vėjo jėgainėse.
Sistemą sudaro analizuojantis įrenginys
ir trys jutikliai. Jutikliai tvirtinami prie žai
bo iškrovos srovės nuvedimo laidininkų.
Optiniais kabeliais šie jutikliai sujungiami
su analizuojančiu įrenginiu. Panaudojant
Ethernet sąsają gautą informaciją galima
lengvai perduoti į jau esamas stebėjimo
ar valdymo sistemas. Integruota Web są
saja leidžia prisijungti prie visų stebimų
sistemų svarbiausių duomenų bet kuriuo
paros metu.
Daugiau informacijos:
www.phoenixcontact.lt

Išliekantis lankstumas. Izoliuota sistema
apsaugai nuo žaibo su OBO-isCon®

naujiena

IsCon – atitinka izoliuojantį saugų atstumą ore –
0,75 m pagal LTS IEC62305-3
· Universalumas: paprasta instaliacija objekte
· Atitikimas normoms:
skerspiūvis


 35 mm2 CU
· Patikrinta:
bandymo laboratorijoje
 nepriklausomose
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klos organizavimą, todėl gali būti sun
ku įrodyti, kad vadovas nežinojo apie
jo pavaldinių kontaktus ir susitarimus
su konkurentais ar jų sprendimus dėl
prekių ar paslaugų kainų ir kitų sąly
gų. Toks teisinis reguliavimas iš esmės
reiškia, kad asmuo, tapdamas įmonės
vadovu, turės prisiimti ir riziką, kad bus
asmeniškai baudžiamas už įmonės val
dymo organų ar darbuotojų veiksmus ir
sprendimus, net jei pats tokių sprendimų
nepriėmė ir apie juos nežinojo.

Įmonių vadovų
atsakomybė už
Konkurencijos teisės
pažeidimus
Advokatė Dr. Lina Darulienė
Advokatų kontoros TARK GRUNTE SUTKIENE
partnerė
2011 m. balandžio 21 d. Seimas priė
mė Konkurencijos įstatymo pakeitimą,
kuriuo nustatė griežtesnes sankcijas už
konkurenciją ribojančius susitarimus ir
piktnaudžiavimą dominuojančia padė
timi. Įsigaliojus pakeitimams, sankcijos
už šiuos pažeidimus bus taikomos ne
tik įmonėms, bet ir jų vadovams – jie
gali prarasti teisę eiti vadovaujančias
pareigas įmonėse nuo 3 iki 5 metų, o
taip pat gali būti įpareigoti asmeniškai
sumokėti piniginę baudą iki 50 tūkst.
litų. Kokias pasekmes toks teisinis re
guliavimas turės verslui?
Įstatymas nustato, kad sankcijos vado
vui galės būti taikomos ne tik tuo atveju,
jei vadovas pats dalyvavo organizuojant
kartelį ar priėmė sprendimus, lėmusius
įmonės piktnaudžiavimą dominuojančia
padėtimi, bet ir tuo atveju, jei vadovas
nežinojo apie įmonės daromą pažei
dimą, bet privalėjo apie tai žinoti. Ne
sant įstatymo taikymo praktikos sunku
pasakyti, kokiais atvejais vadovui bus
taikomos sankcijos už įmonės pažeidi
mus, tačiau įstatymo formuluotės yra
tokios, jog yra rizika, kad vadovas galės
būti traukiamas atsakomybėn praktiš
kai visais atvejais. Įmonės vadovas yra
atsakingas už kasdieninės įmonės vei
klos organizavimą, įmonės darbuotojų
priėmimą ir atleidimą iš darbo, jų vei

Nėra ginčo dėl to, kad karteliniai susita
rimai, piktnaudžiavimas dominuojančia
padėtimi rinkoje yra žalingas tiek var
totojams, tiek sąžiningam verslui, todėl
už šiuos pažeidimus turi būti taikoma
griežta atsakomybė. Tačiau įvedant nau
jas sankcijas verslui reiktų pasvarstyti, ar
konkreti problema egzistuoja dėl nepa
kankamo sankcijų griežtumo, ar visgi
pažeidimus lemia kitos priežastys. Šiuo
metu galiojantys teisės aktai nustato
pinigines baudas įmonėms, kurios gali
siekti iki 10 proc. įmonės bendrųjų meti
nių pajamų, o Konkurencijos ir taryba ir
Europos Komisija už draudžiamus kon
kurenciją ribojančius susitarimus ir pik
tnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ir
taip skiria įmonėms milijonines baudas.
Įstatyme numatytas maksimalios baudos
dydis yra toks, kad reta įmonė sugebėtų
sumokėti tokią baudą. Tad jeigu, nepai
sant didžiulių gresiančių baudų, įmonės
pažeidžia Konkurencijos teisės normas,
greičiausiai tai įvyksta ne dėl pernelyg
švelnių sankcijų, nustatytų įstatyme,
bet dėl pvz., nepakankamo teisinio re
glamentavimo aiškumo.
Kalbėdami apie kartelį, dažniausiai įsi
vaizduojame slaptą konkurentų suokalbį,
kurio tikslas – padidinti prekių ar paslaugų
kainas ir taip gauti nesąžiningos naudos.
Tačiau, jei pažiūrėtume paskutiniųjų ke
lių metų Konkurencijos tarybos praktiką,
susijusią su draudžiamais konkurenciją
ribojančiais susitarimais, pamatytume,
kad neretai draudžiamais susitarimais
pripažįstama tokia įmonių veikla, kuri
nėra tiesiogiai nukreipta į konkurencijos
tarp konkurentų eliminavimą ar nesąži
ningos naudos gavimą. Pavyzdžiui, kon
kuruojančių bendrovių keitimasis infor
macija apie situaciją rinkoje, tam tikros
pramonės šakos asociacijos sprendimai
dėl vieningos politikos tam tikrais verslo
klausimais gali būti tiek konkurenciją
skatinantis, tiek ją ribojantis veiksnys.
Neretai įmonėms sunku suvokti ir tei
singai įvertinti, kur yra riba tarp teisėto
įmonių bendradarbiavimo ir kartelinio
susitarimo. Taip yra dėl to, kad konku
rencijos teisė yra labai nekonkreti ir pa

lieka daug vietos interpretacijoms bei
ginčams dėl jos taikymo.
Nepaisant aukščiau išsakytos kritikos ir
netobulo teisinio reguliavimo, verslui
reikės ieškoti sprendimų ir prisitaikyti
prie teisinės aplinkos pasikeitimų. Mano
nuomone, viena efektyviausių priemo
nių, leidžiančių sumažinti riziką, susijusią
su vadovo atsakomybe bei konkurenci
jos teisės pažeidimais, yra konkurenci
jos teisės laikymosi programų įmonėse
diegimas. Įmonės turėtų supažindin
ti savo darbuotojus su konkurencijos
teisės reikalavimais bei parengti jiems
aiškias gaires ir instrukcijas, kurios leis
tų darbuotojams išvengti konkurencijos
teisės pažeidimų.

Verslo kūrimas: galimybės
išvengti ateities ginčų
Advokatė Deimantė Korsakaitė
Advokatų kontoros TARK GRUNTE SUTKIENE
teisininkė
Bendras verslas neaptarus jo sutartiniais
dokumentais dažniausiai pradedamas
dėl pasitikėjimo kitu verslo partneriu.
Neretai susiduriama su situacijomis,
kuomet būsimieji verslo partneriai yra
priėmę sprendimą verslą dalytis lygio
mis dalimis. Toks sprendimas priimamas
dėl įvairių priežasčių: išvengiama laiko
švaistymo deryboms kodėl ir kiek kie
kvienam iš partnerių turėtų priklausyti,
ir vietoje to pakankamai„ūkiškai“, greitai
ir bendrais principais du būsimieji versli
ninkai susitaria bendrai pradėti ar vystyti
jau pradėtą verslą. Tačiau ar visuomet tai
geriausia išeitis? Dažniausiai pasitaikan
ti to priežastis, kuri ir sukelia didžiausią
riziką ir pavojus ateityje yra didelis pasi
tikėjimas kitu verslo partneriu – tokiais
atvejais nesudaromos akcininkų sutar
tys, įsteigiama bendrovė pagal pavyz
dinius įstatus ir pan. Akcininkų sutarčių
nebuvimas yra dažniau pasitaikanti pro
blema tarp smulkaus ir vidutinio verslo
atstovų. Tad stebėdami atsigaunančios
rinkos tendencijas, būtina atkreipti dė
mesį į pavojus, kuriuos slepia skubotas
sprendimas dalytis verslą lygiomis da
limis, kai toks sprendimas priimamas
pasitikėjimo kitu partneriu pagrindu,
nesudarant akcininkų sutarčių.
Lygiateisiškumas veikia tik iki to momen
to, kol abu verslo partneriai turi vienodą
požiūrį į verslo valdymą ir vystymą, ar
bent jau sugeba suderinti savo interesus
tarpusavyje. Deja, didžiąja dalimi tokie
sprendimai nepasiteisina ir dažniau

teisė
siai abi šalis įvelia į nesibaigiantį ginčų
maratoną. Lygių įstatinio kapitalo da
lių turėjimas abiem verslo partneriams
yra gana rizikingas, o akcininkų sutar
ties nebuvimas gali įvelti į nesibaigiantį
ginčų maratoną tol, kol šalys nesubręs
išspręsti konflikto. Nereikėtų stebėtis,
kad anksčiau ar vėliau vienoje ar kitoje
srityje partnerių nuomonės išsiskiria ar
tiesiog pasidaro sunku dirbti kartu. Taigi
visų pirma kilus bendro verslo idėjai ver
tinant verslo partnerių proporcijas, reikia
įvertinti ne tik piniginių įnašų dydžius,
bet ir kiekvieno verslo partnerio verslo
ryšius, turimą patirtį, intelektinį indėlį į
bendrą verslą, gebėjimus plėtoti verslą.
Vis dėlto, padėtis be išeities gali susida
ryti ir bendrovėje, kurioje nei vienas iš
akcininkų neturi bent jau 2/3 bendrovės
įstatinio kapitalo. Tokiose bendrovėse,
kurios nėra valdomos lygiomis dalimis,
tačiau nei vienas iš akcininkų neturi ir
2/3 bendrovės įstatinio kapitalo, padėtis
be išeities dažniausiai susidaro akcinin
kams nesutariant dėl bendrovės pelno
dalijimo ar papildomų įnašų į bendrovę
didinant jos įstatinį kapitalą.
Esant bet kokiam nuomonių išsiskyri
mui tarp akcininkų, sprendimų priėmi
mas bendrovės visuotiniame akcininkų
susirinkime ir kolegialiame valdymo
organe tampa neįmanomas. Jeigu bal
sų daugumos nepavyksta surinkti, t. y.
50/50 valdomoje bendrovėje bent vie
nas iš akcininkų prieštarauja atitinkamo
sprendimo priėmimui, bendrovė gali būti
paralyžuota - nebus galima priimti es
minių bendrovės veiklai sprendimų, jei
bendrovė turi kolegialių valdymo orga
ną – valdybą. Jeigu bendrovėje yra vie
nasmenis valdymo organas – vadovas,
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tokiose bendrovėse įprastai visus svar
besnius sprendimus bendrovėje priima
patys akcininkai, o vadovas veikia pagal
akcininkų nurodymus. Paprastai jei tarp
akcininkų deklaruojamas lygiavertišku
mas, dažnai nei vienas jų netampa ben
drovės vadovu.
Atsiradus aklavietei (angl. deadlock)
tarp akcininkų, visų pirma tikruoju ir
vieninteliu bendrovės valdytoju tampa
vadovas. Jei bendrovės įstatuose nenu
matyta platesnė akcininkų kompetenci
ja, nei numato Akcinių bendrovių įsta
tymas – visas kasdienis bendrovės val
dymas, disponavimas bendrovės turtu,
yra bendrovės vadovo rankose. O jeigu
bendrovės vadovu yra vienas iš „lygia
verčių“ akcininkų?.. Akcinių bendrovių
įstatymas akcininkų kompetencijai ne
priskiria klausimų, susijusių su kasdieniu
bendrovės valdymu, veiklos vykdymu,
strategija, disponavimu turtu ir pan. Net
ir teisę į visą informaciją apie bendro
vę turi tik akcininkas, valdantis daugiau
kaip 50 proc. bendrovės akcijų.
Derybų procesas dėl akcininkų sutarties
gali būti ilgas, sudėtingas ir varginantis
procesas, tačiau tai vienintelis būdas už
sitikrinti, kad ateityje turėsite išeitį, jei
ne viskas klostysis taip, kaip planavote.
Patartina sudaryti bent minimalius su
sitarimus tarp akcininkų. Galima būtų
išskirti šiuos aspektus dėl kurių turėtu
mėte susitarti visais atvejais prieš pra
dėdami bendrą verslą:
  disponavimo akcijomis ir jų sutei
kiamomis teisėmis;
  bendrovės valdymo principai, ypač
jei bendrovėje nėra formuojama val
dyba, veiksmų aptarimas kaip bus
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užtikrinta kad vadovas akcininkų
ginčo atveju netaptų faktiniu akci
ninku ir vieninteliu valdytoju;
  sutartinių principų aptarimas kada
partneriai laikys, kad tarp jų susiklostė
padėtis be išeities bei kokia procedūra
ši situacija bus sprendžiama;
  sutartinių principų, kaip bus pasi
traukiama iš bendrovės, aptarimas
– teisių prisijungti prie akcijų paketo
pardavimo numatymas. Tuo atveju,
jei vienas iš partnerių nuspręstų pa
sitraukti iš bendro verslo, o kitas ne
turėtų galimybių arba noro išpirkti
pasitraukiančiojo dalį, tokiam akci
ninkui svarbu turėti galimybę rei
kalauti surastam pirkėjui parduoti
ir jo dalį, nes partnerio pasikeitimas
gali būti esminis momentas tolimes
nei veiklai;
  akcijų pirkimo/pardavimo opcionai
tuo atveju, jei padaromi tam tikri
sutartyje numatyti pažeidimai, pvz.,
kontrolės pasikeitimas (tarkim akci
ninku yra kitas juridinis asmuo ir pasi
keičia jo kontrolė, t.y. tikrasis naudos
gavėjas – fizinis asmuo) ar kiti esmi
niai sutarties pažeidimai neištaisomi
per tam tikrą terminą. Pažymėtina,
kad ši opcija numatoma tik labai re
tais atvejais ir dėl labai rimtų pažeidi
mų, kuomet šalys nemano, kad ne
tesybos būtų pakankama prevencija
atitinkamiems pažeidimams.
Kad ir kaip pasitikite savo partneriu, nie
kada neužmirškite, kad gali ateiti diena,
kai jūsų nuomonės išsiskirs. Todėl reikėtų
iš anksto tam pasiruošti - nusistatykite
taisykles, kuriomis būtų galima vado
vautis atsiradus ginčui.

UAB „Varikonta“ – patikimas partneris energetikos
infrastruktūros projektuose
Oficialus Janitza GmbH atstovas Lietuvoje

Konsultavimo, projektavimo ir
įrangos diegimo paslaugos
• Visų tipų elektrinių elektrinė dalis
(šiluminės, atominės, atsinaujinantys šaltiniai)
• 330/110 ir 110/35/10 kV transformatorių pastotės
• Savų reikmių maitinimo skydai
(nuolatinės ir kintamosios srovės)
• Relinė apsauga ir automatika
• Nuotolinio tele-valdymo (RTU) ir SCADA sistemos
• Elektros tinklo monitoringo sistemos
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Pirmasis išmanusis
nepertraukiamo maitinimo šaltinis

QUINT UPS-IQ
Maksimaliai eksploatacinei
parengčiai pasiekti
Pirmą kartą IQ technologija užtikrina
100 % maitinimo sistemos patikimumą. Tai
pasiekėme panaudoję visai naują išmanųjį
akumuliatorių baterijos valdymą. Jis apima
pažangią techninę diagnostiką parodančią
šiuos svarbiausius parametrus:
• darbo laiką dingus maitinimo įtampai,
• įkrovimo būseną,
• likusią akumuliatorių baterijos veikimo
trukmę,
• pajėgumą.
Visus norinčius sužinoti daugiau apie
QUINT UPS-IQ ir kitus maitinimo šaltinius
prašome kreiptis į UAB PHOENIX CONTACT
adresu Švitrigailos 11 B, 03228, Vilnius,
tel. 8 5 2106321 arba
el. paštu balticinfo@phoenixcontact.com.
Detalesnę informaciją taip pat galite rasti ir
internete adresu www.phoenixcontact.lt
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