20 11 N r. 3 ( 1 0 )

Ener gy wo rld

l e i d i nys e n e r g e ti ko s, auto mat i z ac i jo s, e l e k t r ote c h n iko s, š i ldym o, v ė d i n i m o,
elektronikos, valdymo sistemų IR žinių ekonomikos technologijų specialistams

4

Šalies hidrotechnikos
perspektyvos

p.

ISSN
2029-3119

K a i na 5 Lt

Energijos kaupimas –
poreikiai ir idėjos

12

p.

Variacijos
branduoline tema

30

p.

Turinys
Vyriausiasis redaktorius

4
		

Šalies hidroenergetika – blėstančios perspektyvos

Bronius A. Rasimas
El. p. nefas@nefas.eu

Country’s Hydropower – Fading Prospects

Konsultantas
Jonas Burkus

12
		

25
		

Energijos kaupimas - poreikiai, idėjos ir technologijos
Energy Storage: Benefits, Technologies, and Ideas

Diuseldorfo vilionės
Lure of Düsseldorf

Žurnalo administratorė
Ieva Rasimaitė
Dizaineriai
Darius Abromaitis
Kontis Šatūnas
IMAGO
Reklamos skyrius
Mob. tel. 8 698 30152
El. p. reklama@nefas.eu

26

Kompleksinė apsauga nuo žaibų

		

Integrated Lighting Protection

30

Variacijos branduoline tema

		

Variations on the Nuclear Issue

33
		

36
		

Leidėjas
Nacionalinis Energetikos Forumas ©
Šaltinių g. 1-57, LT-03218 Vilnius
El. p. info@nefas.eu

Vilniaus elektrinei Nr. 2 - 60 metų
Vilnius Power Station No. 2 - 60 years

Novatoriška testavimo įranga
Innovative Test Equipment

Perspausdinant iliustracijas bei tekstus,
ištisai arba dalimis, būtinas leidėjo rašytinis
sutikimas.
No reproduction is permitted in whole or part
without the written consent of the editor.

Liubavo dvaro malūnas-muziejus. Broniaus Rasimo nuotr.

Ketvirtame viršelyje Dariaus Abromaičio nuotr.
Leidykla neatsako už reklaminių
skelbimų tekstą ir turinį.
Editor is not responsible for the material and
information provided in the advertisements.
Žurnalo „Energijos erdvė“
elektronines versijas galite rasti
www.nefas.eu
Magazine Energijos erdvė (Energy World)
is available on the Internet
www.nefas.eu
Tiražas 2000 egz.
Edition 2000 copies

Energy wo r l d

4

Broniaus Rasimo nuotr.

Šalies hidroenergetika –
blėstančios perspektyvos

Prof. dr. Petras Punys ir doc. dr. Bronislovas Ruplys
Lietuvos hidroenergetikų asociacija

Hidroenergetikos plėtra Europoje ir Lietuvoje

ir didžioji (>10 MW) hidroenergetika ir atitinkamai mažieji
bei didieji upių hidroenergijos ištekliai. Didieji upių hidroenergijos ištekliai ir sudaro liūto dalį - apie 90 proc. visos
hidroenergijos.

Europos Sąjungos hidroenergetikos sektorius yra labai netolygiai išsivystęs, nes šį sektorių lemia topografinės bei hidrologinės sąlygos. Tradiciškai yra išskiriama mažoji (<10 MW)

ES senbuvių šalyse yra išnaudota vidutiniškai apie 80 proc.
hidroenergijos techninio-ekonominio potencialo, kurį daugiausiai sudaro didelės upės. Pvz., Airijoje, Belgijoje, Pran-

Country’s Hydropower –
Fading Prospects

though their destructive activity with respect to construction of river
dams is evident in the developing countries.

ENGLISH

Summary

Prof. dr. Petras Punys , doc. dr. Bronislovas Ruplys
River dams are necessary for many people in order to satisfy the farming needs and power production is one of the most profitable. The
dams, as other infrastructure projects, are especially large and they
have never been easy to build. It is not only the long-term investment – a decade and a half at least – high costs, but it is also a voice
of the public and other parties concerned, which cannot be ignored.
However, as the international experience manifests, the voice of the
public is often manipulated by groups of narrow interests which are
seeking personal gain and ignoring any economic development. Their
credo is defined by the abbreviation BANANA (Build Absolutely Nothing
Anywhere Near Anything). The most interesting thing is that the offices
of such organizations are located in the most developed countries,

Even in Lithuania, one of the local strategists of sustainable development is trying to convince the academic society and the public that
hydropower is the outdated technology which is not developed in
Europe; Kaunas Hydropower Plant is of a low economic value, ponds
are stinky pools, protection from floods is not relevant in the country
and dams are not essential, and in terms of sustainable development
it is recommended to “burn biomass, brushwood, develop bike, horse
and water transport”.
In Lithuania, the opinions of the government and the public regarding hydropower development are adverse. This is expressly proven by
the survey carried out at the request of the European Commission. The
Lithuanian people, similarly to the EU residents, prioritized wind energy
(73 percent); they equally rated solar energy and hydropower (71 percent). Only 55 percent of the Lithuanian respondents approve of the
biomass use (similarly in the EU – 57 percent). Thus the public, unlike the
heads of the government or some politicians, quite approvingly evaluate
hydropower development. Are further additional arguments needed?
Consequently, the citizens of our country realize which is which.
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cūzijoje – 80 proc., Švedijoje – 77 proc., Italijoje - 60 proc.,
Jungtinėje karalystėje - tik 30 proc., o Vokietijoje - beveik
100 proc. Daugelyje šių šalių yra neįsisavinti tik mažieji hidro
energijos ištekliai.

2011 m., o antrajai, kuri yra netoli Lietuvos sienos, 2010 m.
atliktas poveikio aplinkai vertinimas.

Tuo tarpu naujokių ES šalyse vidutiniškai išnaudojama apie
40 proc. visų hidroenergijos išteklių. Įvertinus technines –
ekonomines hidroenergetikos galimybes, Lietuvoje yra išnaudota apie 25-35 proc. šių išteklių, panaši padėtis ir Lenkijoje. Vis dėlto, įvertinus Lietuvos galiojančius draudimus
tvenkti daugelį upių, hidroenergetikos plėtrai Lietuvoje belieka tik apie 5 proc.
Kiekviena ES šalis pagal Direktyvos 2009/28/EB reikalavimus
yra parengusi atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) plėtros
veiksmų planą iki 2020 m. Pagal šiuos planus procentinis hidroelektrinių (HE) galios augimas nėra didelis - 12-50 proc.
(Austrija, Italija, Ispanija, Graikija, Prancūzija, Liuksemburgas,
Rumunija, Slovėnija). Ypač įspūdingas HE augimas yra Olandijoje, nors Olandija yra žymiai lėkštesnis kraštas nei Lietuva 450 proc. (nuo 37 iki 203 MW) bei Portugalijoje -100 proc.
Kitose šalyse augimas yra nežymus (Suomija, Čekija, Belgija,
Latvija, Vokietija, Švedija - 2-6 proc.). Pabrėžtina, kad daugelyje
minėtų šalių hidroenergetika yra dominuojantis alternatyvusis energetikos išteklis, o jo išnaudojimo padidėjimas keliais
procentais absoliučiu dydžiu reiškia šimtus megavatų.
Mažųjų HE skaičiaus augimas yra žymiai didesnis nei didžiųjų HE (1 pav.).
Atskirai pagal šalis mažųjų HE galia labiausiai padidėjo Slovakijoje (194 proc.), Graikijoje (187 proc.), Portugalijoje (132 proc.),
Rumunijoje (124 proc.). Palyginimui Lietuvoje - tik 15 proc.
Pažymėtina, kad dėl nepamatuotų aplinkosaugos draudimų
HE statyba Lietuvoje nuo 2007 m. beveik sustojo (2 pav.).
Pagal Europos Atsinaujinančios energijos tarybos (EREC, 2010)
prognozes iki 2050 m. HE galia (neskaitant hidroakumuliacinių
elektrinių) išaugs beveik dvigubai (nuo 102 GW iki 194 GW).
Nepaisant to, HE po 2020 m. pagal instaliuotą galią turėtų
užleisti pozicijas vėjo ir saulės energetikai, tačiau ne pagal
realią elektros energijos gamybą.
Baltarusijoje ant Nemuno aukščiau ir žemiau Gardino yra statomos dvi palyginus nedidelės HE (tvenkinių plotai 10 kartų mažesni nei Kauno HE). Pirmąją HE planuojama pastatyti

Lenkijoje valstybinė energijos įmonė kartu su Nacionaline
vandens valdymo taryba planuoja HE statyti Vyslos vidurupyje prie Vroclavo. Rumunija ir Bulgarija tariasi statyti dvi HE
ant Dunojaus, Slovėnija – ant Sava upės. Anglijos aplinkosaugos agentūros duomenimis (2009 m.) per pastaruosius kelerius metus kasmetinių paraiškų statyti HE skaičius išaugo
nuo 20 iki 100. Šioje šalyje mažų galių HE (< 5MW) statyba
itin skatinama.

Kodėl hidroenergetika nemėgstama Lietuvoje?
Laikoma, kad pirmoji HE Lietuvoje pradėjo veikti 1890 m.
Kretingos dvaro tvenkinyje. Nuo to laiko iki dabar HE statyba išgyveno didelius svyravimus, kuriuos sąlygojo šalies
ekonominė ir politinė situacija. Tarpukaryje, sekant Latvijos
pavyzdžiu, kuri gana intensyviai naudojo Dauguvos ir kitų
upių energiją, buvo mėginta pastatyti Birštono HE. Deja, šis
ir kiti panašūs projektai nebuvo realizuoti dėl vyriausybės
belgams suteikto monopolio elektros gamybai. Tarpukario
Lietuvoje šių projektų iniciatoriai buvo net persekiojami: hidrologijos profesorius S. Kolupaila gavo savaitę arešto, o inžinieriui J. Smilgevičiui už „šmeižtą“ buvo iškelta byla, be to
jis buvo įspėtas, kad neberuoštų HE projektų.
Sovietiniais metais, šeštame dešimtmetyje buvo planuojama
pastatyti Birštono HE – daugiau kaip 6 kartus galingesnę nei
Kauno HE (650 MW galios). Tačiau šis sumanymas nebuvo
priimtinas, nes jį įgyvendinus būtų užlieta daug žemių (apie
2,5 karto daugiau nei Kauno HE) ir, svarbiausia, būtų užlieti
net du trečdaliai Punios šilo. Šis sumanymas pagrįstai turėjo
daug priešininkų, tame tarpe šalies inteligentijos ir hidroenergetikų, taigi nebuvo priimtas. Tačiau toks gigantiškas HE
projektas, neatsižvelgiantis į aplinką, diskreditavo visą Nemuno hidroenergetiką.
1989-1990 m., vadovaujant „žaliesiems berniukams“, kuriems
pritarė kai kurie solidūs mokslininkai, televizorių ekranuose
rankomis laužė Kruonio HAE statybvietės nuobirų betoną,
prognozavo nerealius Kauno marių bangų aukščius, užteršto
dumblo su sunkiais metalais pakėlimą. Buvo malama į šipulius Kruonio HAE, vietoj jos net siūloma įrengti ančių veislyną. Net ir buvęs šalies prezidentas Valdas Adamkus, ilgametis
JAV aplinkosaugos departamento vadovas, taip pat pratrū-
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2 pav. Lietuvos mažųjų HE
evoliucija - nuo 2007 m.
beveik nėra naujų galių

ko – pasiūlė net „išsprogdinti šį monstrą“. Tokias nuotaikas
ir pasiūlymus buvo galima pateisinti, tačiau tik iš dalies, nes
tuo metu vyko „dainuojanti revoliucija“.
Pastaruoju metu Lietuvos hidroenergetikos plėtrą įtakoja
politikai. Juos, ko gero, veikia tiek vidaus, tiek išorinės jėgos,
pateikdamos jiems ne visai objektyvią informaciją. Pirmiausia, didžiulė nekompetencija buvo parodyta 2004 m. ruošiant
Vandens įstatymo pataisą, kur įstatymo aiškinamajame rašte
buvo bandoma pagrįsti Nemuno ir kitų upių tvenkimo draudimus (Įstatymo pakeitimo iniciatoriai 2000-2004 m. kadencijos Seimo nariai B. Bradauskas, G. Jakavonis ir A. Skardžius).
Po to, tuometinis premjeras A. Brazauskas, buvęs Kauno HE
statytojas, išleido Vyriausybės nutarimą besąlygiškai uždraudžiant užtvankų statybą, daugiau kaip 170 šalies upių.
2010 vasario mėn. šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė: „negali būti kiršinama visuomenė dėl hidroenergijos plėtros
statant užtvankas ant upių kurios vertingos ekologiniu ir kultūriniu požiūriu. Turi būti ieškoma kitų atsinaujinančių energijos
šaltinių, kurie mažiau kenksmingi aplinkai“.
2010 gruodį premjeras A. Kubilius gavo koalicijos „Švari Baltija“
(angl. Coalition for Clean Baltic), vienijančios 25 Baltijos jūros
aplinkosauga besirūpinančias nevyriausybines organizacijas
(NVO), laišką, kuriame teigiama, jog jie yra itin susirūpinę dėl
Lietuvos planų statyti hidroelektrinių užtvankas Lietuvos upių
sistemoje. Remiantis tuo, premjeras priėmė sprendimą: „Reikėtų orientuotis į mažiau už hidroelektrines gamtai kenksmingą
energetiką.“ Įdomiausia, kad„Švarios Baltijos” hidroenergetikos
„konsultantų“ vadovų būstinė yra Švedijoje, kur hidroenergijos
dalis elektros gamyboje sudaro beveik 50 proc. Gal švedams
atsibodo pigi elektros energija? Savo laiku jie buvo paskelbę
Baltijos pakrančių valstybėms potencialias grėsmes aplinkosaugai: Lietuvai - mažosios HE ir Būtingės naftos terminalas;
Švedijai - Stokholmo antrojo oro uosto statyba ir Baltijos silkių gaudymas tralais; Estijai - radioaktyvių atliekų saugykla
ir uosto akvatorijos gilinimas; Kaliningrado sričiai - upių tarša nevalytomis nuotėkomis ir naftos gavyba; Vokietijai - tiltų
statyba, skatinanti žmonių antplūdį į Baltijos pajūrio regioną.
Tad „Švari Baltija“ nuomone Lietuva, kuri apskritai turi mažą
mažųjų HE vystymo potencialą (išskyrus Estiją), yra labiausiai
„prasikaltusi” gamtosaugai.
Dabartiniai politikai visiškai ignoruoja 2010 m. Valstybinio
audito ataskaitos išvadas dėl atsinaujinančių energetikos
išteklių (AEI) potencialo naudojimo Lietuvoje. Ataskaitoje
pabrėžta, kad aplinkosaugos reikalavimai hidroenergetikai
Lietuvoje patys griežčiausi iš visų ES šalių, todėl susidaro ribotos galimybės jį plačiau naudoti. Šalies vadovų ir visuomenės nuomonė dėl hidroenergetikos plėtros yra visiškai
priešinga. Tą aiškiai įrodo Europos Komisijos užsakymu at-

likta visuomeninė apklausa. Kaip ir ES gyventojai taip pat ir
Lietuvos žmonės skyrė prioritetą vėjo energetikai (73 proc.),
o saulės ir hidroenergetikos technologijoms simpatijas paskirstė vienodai (71 proc.). Biomasės naudojimui pritaria tik
55 proc. Lietuvos gyventojų (ES panašiai – 57 proc.). Tad visuomenė, priešingai nei šalies vadovai ar dalis politikų, gana
palankiai žiūri į hidroenergijos plėtrą.

Hidroenergetikos plėtros stabdymas,
remiantis aplinoksaugos reikalavimais,
turi neigiamų padarinių:
  Neleidus statyti Jonavos HE ant Neries, privatus sektorius
bando statyti savas kogeneracinio tipo jėgaines. Nors vyriausybė bando nesudaryti konkurencijos būsimai VAE
įvesdama įvairius draudimus ir mokesčius (pvz., VIAP mokestį, kurį reikia susimokėti net ir už savoms reikmėms nadojamą elektros energiją). Visa tai rodo, kad vyriausybė
akivaizdžiai neskatina naudotis pigesniais atsinaujinančiais energijos šaltiniais.
  Remiantis ankstesnių Vyriausybių programomis buvo
planuota trąšas gabenti Nerimi iš Jonavos upių uosto iki
Klaipėdos uosto (keliose Vyriausybės programose buvo
numatyta jį įsteigti). Šiuo metu trąšos vežamos sausumos transportu – apkraunami keliai, papildomai teršiamas oras.
  Vietoj Alytaus HE atsiras dujomis kūrenama jėgainė, o nesudarius reikiamų vandens gylių laivybai Nemune, neįmanomas krovinių tranzitas iš Baltarusijos ar į ją.
  Senų vandens malūnų užtvankų liekanos riogso upėse,
laukiama mokesčių mokėtojų pinigų jiems sutvarkyti.
Beje, šiems išvardintiems projektams nebūtų naudojamos
biudžeto lėšos – valstybė galėjo suteikti galimybes privačiam
kapitalui ribotam laikui naudoti upės tėkmę.

Užsienio politikai ir hidroenergetika
Priešingai nei Lietuvoje, per pastaruosius kelis dešimtmečius
neteko girdėti, kad ES šalių aukščiausieji pareigūnai išreikštų
neigiamą nuomonę apie hidroenergijos plėtrą. O šiose šalyse
„žaliųjų“ veikla yra labai aktyvi. Taip yra todėl, kad kitų šalių
politikai paprasčiausiai yra objektyvesni.
Turtinga ir aukšta technine ir ekologine kultūra pasižyminti
Austrija iš savo upių patenkina virš 65 proc. elektros energijos
poreikių. 1998 m. buvo pastatyta paskutinioji, iš 11 aukščiau
Vienos miesto esančių, Freudenau HE užtvanka, kuri pagerino laivybos sąlygas Dunojuje, suvaldė eroziją. Jos statyba
nuo sumanymo iki pabaigos truko 18 metų, nes „žaliųjų“ or-
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ganizacijos tam priešinosi. Sprendimą ją statyti lėmė ne šios
organizacijos ar politikai, bet Vienos miesto gyventojų referendumas, kuriame 71 proc. dalyvių pasisakė už Dunojaus
patvenkimą Austrijos sostinėje.
2002-2003 m. Islandija sprendė galvosūkį – plėtoti aliuminio
pramonę ar saugoti unikalų kraštovaizdį, išpuoštą geizeriais,
vulkanais ir ledynais. Pramonei reikia daug elektros, kurią turėjo tiekti naujai suprojektuota 500 MW HE. Po ilgų debatų,
visuomenės bruzdesio, net žymių asmenų bado streiko, valdžia leido statyti aliuminio lydimo gamyklą ir HE. Projektas
buvo pradėtas vykdyti, nes svaresniu argumentu šiame ginče
buvo naujų darbo vietų kūrimas. Islandams gamtosauga yra
labai svarbi, tačiau jie mano, kad ūkio plėtra dėl to neturėtų nukentėti. Ši šalis turėtų tapti pirmąja pasaulyje valstybe,
nenaudosiančia naftos produktų.
Neseniai Pietų Korėjoje buvo aštriai diskutuojama dėl 18 milijardų JAV dolerių vadinamo 4 didžiausių šalies upių projekto. Planuojama atnaujinti vandens saugyklas, jų hidroelektrines, pastatyti 16 naujų užtvankų, išplėtojant rekreacines
galimybes. Aplinkos sergėtojai buvo prieš tokius planus, tačiau šios šalies prezidentas aiškiai pasisakė už šio galingo
projekto naudą plačiajai aplinkai, sumažinant ekonominės
krizės pasekmes.

Interesų grupelės – tik emocijos
Užtvankos upėse būtinos daugeliui žmogaus ūkinių poreikių
tenkinimui, iš kurių energijos gamyba yra viena iš pelningiausių. Infrastruktūros projektai, ypač didelės HE, niekada nebuvo
lengvai statomos. Tai ne vien tik ilgam laikui įdėtas kapitalas
(mažiausiai 15 metų įšaldytos lėšos), bet ir visuomenės ir kitų
interesų grupių balsas, kurio ignoruoti negalima. Tačiau, kaip
rodo tarptautinė patirtis, visuomenės vardu dažnai manipuliuoja siaurų interesų grupelės, siekiančios asmeninių tikslų
bei ignoruojančios bet kokią ekonominę plėtrą. Tokių interesų grupelių šūkiai apibūdinami trumpiniu - BANANA (angl.
Build Absolutely Nothing Anywere Near Anything – nestatyti
absoliučiai nieko niekur prie nieko). Įdomiausia, kad tokių organizacijų būstinės yra labiausiai išsivysčiusiuose šalyse, o
jų destrukcinė veikla užtvankų statybos atžvilgiu pasireiškia

3 pav. Hidroenergetikos technologijų šiuolaikinė branda.
(Šaltinis: Kanados gamtos ištekliai,2008)

skurdžiausiose ar besivystančiuose pasaulio šalyse. Vienas
iš jų atstovų mūsų šalyje - aplinkotyros mokslininkas, šalies
darnios plėtros vystymosi strategas mokslo bei plačiajai visuomenei pareiškia - hidroenergetika yra atsilikusi technologija, Europoje nevystoma, Kauno HE – turi menką ekonominę
vertę, tvenkiniai - dvokiančios balos, apsauga nuo potvynių
šalyje neaktuali ir užtvankų nereikia, o darniai plėtrai – rekomenduoja „deginti biomasę, žabus, vystyti dviračių, arklių ir
vandens transportą“.
Taip ignoruojama net pasaulyje pripažintų gamtininkų organizacijų, pvz., tokių kaip Pasaulinis laukinės gamtos fondas (WWF) tyrimus, kurie pagal 45 balų skalę, atsižvelgiant
į poveikį aplinkai ir kylančią riziką, socialinį priimtinumą bei
savikainą, mažąsias HE vertina palankiai. Tuo tarpu netvarios
biomasės, atominės energijos ir didelių saugyklos tipo HE
vystymas yra netoleruojamas.
BANANA tipo mąstytojai nieko nežino apie objektyviausią
alternatyvių gamybos būdų vertinimą, naudojant jų gyvavimo ciklo analizę - santykį pagaminamos energijos per jėgainės gyvavimo laiką ir jai reikalingų pastatyti, naudoti bei
utilizuoti („nuo lopšio iki grabo“) lėšų. Pažangios „žaliųjų“
organizacijos didesniems ekonominės plėtros projektams
reikalauja atlikti daugiakriterinę variantų analizę. Ar koks
nors sprendimų priėmėjas, neskaitant tų, kurie turi gerus
matematikos pagrindus, apie tai mūsų šalyje yra girdėjęs?
Vienintelis pateisinantis atsakymas – papraščiau remtis nepamatuotu draudimu.

Hidroenergetika ir Atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymas
Nepaisant aukščiau plačiai paskleistos informacijos, Seimo
nariai A. Stancikienė ir E. Klumbys pateiktose pataisose neobjektyviai ir neprofesionaliai apibūdina hidroenergetiką
teigdami, kad ji ES šalyse pastaraisiais dešimtmečiais beveik
nebeplėtojama, o vystomi daug efektyvesni ir palankesni
aplinkai kiti AEI, siūlo plėtoti elektros generavimo rinkoje dar
nepatikrintas nepatvankines technologijas. Komercinių projektų naudojančių nepatvankines technologijas beveik nėra
net išsivysčiusiose šalyse, nes šios technologijos dar tik vystomos. Taigi panašūs siūlymai yra ne kas kita, kaip bandymas
išstumti hidroenergiją iš atsinaujinančios energetikos.
Lietuvoje numatytas labai mažas HE indėlio didėjimas - nuo
esamų 129 MW iki 141 MW. Hidroenergijos specialistai yra
pagrindę, kad HE galią galima padidinti bent iki 250 MW. Tai
esamų HE galių padidinimas (tame tarpe ir Kauno HE), buvusių vandens malūnų ar jų užtvankų griuvenų atstatymas (dabar geriausios vietos yra draudžiamos), hibridinių HE įrengimas, kurios nepastovių elektros generatorių rezervinės galios
stabilizavimui naudoja ir pumpavimą, ir natūralią prietaką į
viršutinį baseiną. Į nepastovios elektros generavimo stabilizavimo problemą Europos Komisija yra atkreipusi ypatingą
dėmesį, tačiau tam priešinosi jau minėti Seimo nariai ir būrelis tariamų visuomenės veikėjų. Oponentai nemato esminio hidroenergijos skirtumo nuo kitų AEI generatorių – vėjo,
saulės, biomasės – kurie skirti išimtinai tik energijai gaminti.
Hidroenergetika turi teigiamą poveikį platesniu aspektu - sudaro reikiamas sąlygas krovininei laivybai, vandens turizmui
ir rekreacijos išvystymui, apsaugai nuo potvynių. Galų gale tai
kultūros paveldo atkūrimas, jo puoselėjimas bei sąlygų papildomiems verslams kūrimas. ES Bendrosios vandens politikos
direktyvoje (2000/60/EC), kuria oponentai remiasi oponuodami hidroenergijai, teigiama: „Naujas dideles HE statyti tik,
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kiai skiriasi nuo kitų – vienatikslių elektros gamybos būdų.
Štai paprastas pavyzdys - Kauno HE eliminavo miestui potvynių grėsmę, kurią keldavo ledų sangrūdos (net Žalgirio
sporto kompleksą pasistatėme saloje, Kauno miesto centre),
o elektrinės marios paskelbtos saugoma teritorija – regioniniu parku. Vandens telkinys aktyviai naudojamas pramoginei
laivybai, kur gausu žuvų išteklių, lyginant su nepatvenktais
upių ruožais. Vis dėlto, reikia pripažinti, kad Kauno HE turi ir
trūkumų – nėra laivybos šliuzo ir žuvitakio.

Vandens malūnai

4 pav. Gargždų HE griuvėsiai Minijos upėje. Ekologiniu ir kultūriniu
požiūriu svarbi upė, ichtiologinis draustinis. Kas ir kada juos sutvarkys?

Dar XIII a. Lietuvoje prasidėjusi vandens jėgainių statyba ilgai
ir natūraliai plėtėsi ir 1939 metais jų buvo 640. XX a. antroje
pusėje įvyko esminiai vandens jėgainių pokyčiai, ypatingą
svarbą įgavo hidroelektrinės, ženkliai išaugo jų galia. Vandens
jėgainės prieškarinėje Lietuvoje suvaidino didžiulį ekonominį,
socialinį, kultūrinį bei tautinės savivokos vaidmenį. Dabar, be
atstatytų ir ne visada veikiančių pagal buvusią paskirtį, dar
yra likę apie 250 vandens statinių griuvenų.

jei tuo būdu sprendžiamos kelios problemos, kaip elektros
energijos gavyba, apsauga nuo potvynių, laivyba, aprūpinimas vandeniu”. Šio skyrelio pabaigai norisi pacituoti trumpą ištrauką iš S.Bilio knygos „Pirmosios elektrinės Lietuvoje“
(psl. 83) –„Seimas nesiryžta leisti statyti hidroelektrinių. Lietuva
importuojamą kurą perka už skolintus pinigus. Taip svarstydami prasiskolinsime ir sulauksime, kad hidroelektrinės Lietuvoje bus statomos ant visų upių, tiktai pagal projektus, kurių
tekstai bus parašyti ne lotynišku šrifru ir ne kirilica“.

Apie 80 šių statinių ir užtvankų liekanų, įskaitant įvairius upių
slenksčius, yra ichtiologiniu (žuvų) požiūriu svarbiose upėse ir jų atstatymas teisiniu požiūriu yra neįmanomas. Taip
yra todėl, kad aukščiau minėto Vandens įstatymo pakeitimo
pagrindu buvo priimtas Vyriausybės nutarimas, draudžiantis
statyti užtvankas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingose
upėse. Absoliuti dauguma hidrotechnikos statinių, įskaitant
užtvankas, yra sunykę, todėl praktiškai nėra jokios patvankos – tvenkinio (4 pav.).

Hidroenergetikos iššūkiai

Senųjų vandens malūnų atstatymu - mažųjų HE įrengimu, yra
suinteresuoti šalies hidroenergijos panaudojimo šalininkai,
nes daugeliu atveju tie vandens malūnai jau buvo suformavę palankų kraštovaizdį ir yra tinkama vieta elektros energijai
gaminti. Tačiau Lietuvoje žuvų migracijos sąlygų pagerinimui
yra paskelbtas šalintinų buvusių vandens jėgainių liekanų sąrašas (33 objektai), kurioms būtinos žymios viešosios (valstybės) investicijos. Tokių valstybinių investicijų galima būtų
išvengti pritraukus privatų kapitalą, sudarant sąlygas įrengti
mažas hidroelektrines, tuo pačiu puoselėjant kaimo turizmą,
vandens pramogas bei įvairinant kaimo verslą. Be abejo, retas
iš jų panorėtų atstatyti istorinį vandens malūną, kuris, priešingai nei hidroelektrinė, negeneruotų didesnių pajamų. Be
to, dažnai ir nėra išlikusios jokios architektūrinės informacijos.
Kita vertus dalis išlikusių vandens malūnų griuvėsių turi kultūrinę ir paveldo vertę, todėl juos būtina išsaugoti, atstatyti,
o ne naikinti, tam pritraukiant tiek valstybės, tiek ES lėšas.

Nepaisant to, kad upių energija elektrai gaminti naudojama
daugiau kaip 120 metų, jos technologijų aukštą išsivystymo
ir rinkos brandą yra pasiekusios tik didelės (pvz., Lietuvoje Kauno HE), aukšto ir vidutinio slėgio aukščio mažosios, bei
mikro HE (3 pav.).
Apie pusė mūsų šalies mažųjų HE yra žemo slėgio aukščio,
o likusios vos peržengia šį slenkstį ir jų technologinė branda
yra vidutinė, tad laisvoje elektros rinkoje jos dar negali pilnai konkuruoti. Tiek moksliniu, tiek praktiniu požiūriu įrodyta, kad upių vandens kompleksinis panaudojimas laivybai,
energetikai, vandentiekai, žuvininkystei, apsaugai nuo potvynių, upių vandeningumo padidinimui sausmečio metu,
rekreacijai ir t.t. atneša didžiausią naudą visuomenei. Tad
klasikinė hidroenergetika, kuri savo tvenkiniais sudaro tinkamą infrastruktūrą daugiatiksliam upės panaudojimui aiš-

5 pav. Hidroakumuliacinių
elektrinių statyba laike
pagal dekadas (Šaltinis:
Ecoprog, HRW, 2011).

Broniaus Rasimo nuotr.
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Atstatytas Bijotų dvaro vandens malūnas

Mokslininkai yra įrodę, kad žemos patvankos – upės natūralaus vandens lygių svyravimo ribose (iki 4-5 m aukščio – kasmetinių potvynių viršutinė riba) turinčios reikiamas aplinkosaugines priemones bei atitinkančios jų reikalavimus, neturi
žymaus poveikio vandens ekosistemoms. Buvusių vandens
malūnų elektros gamyba nebūtų didelė, tačiau jų atstatymas
būtų aiškus teigiamas poveikis supančiai aplinkai. Suminė
renovuotų HE galia galėtų siekti apie 15 MW, o elektros gamyba sudarytų apie 50 GWh/metus.

Hidroakumuliacija – nepastovių
elektros generatorių balansavimui
Europoje hidroakumuliacija (hidroakumuliacinė elektrinė –
HAE) vėl atgimsta dėl nepastovaus veikimo saulės ir vėjo
elektros generatorių augančios plėtros. Nepaisant to, kad
rinkoje egzistuoja įvairūs elektros energijos akumuliavimo
būdai, kaip mechaninai (pvz., suspausto oro, smagračių),
cheminiai-elektrocheminiai (pvz., akumuliatoriai, kuro celės,
vandenilio gamyba), hidrokakumuliacija šiai dienai laikoma
viena iš efektyviausių. HAE sugeba puikiai akumuliuoti nepastovių elektros generatorių perteklinę energiją, išlaikyti
reikiamą tinko dažnį. Hibridinės hidro-vėjo jėgainės aktyviai
skinasi kelią Europoje ir tam tinka Europoje aktyviai progresuojanti mažoji hidroakumuliacija.
HAE gali būti dviejų tipų: grynas vandens pumpavimas (nėra
natūralios prietakos į aukštutinį baseiną) ir „mišri“. Šiuo atveju
kartu su vandens pumpavimu yra prietaka į aukštutinį baseiną ir gaminama atsinaujinanti energija. Kruonio HAE – grynas
pumpavimas, mišriųjų HAE Lietuvoje nėra, Europoje tokių
elektrinių taip pat dar nėra daug. Nemažai jų yra Portugalijoje, Ispanijoje, o Lenkija mišriųjų HAE turi tik dvi.

Grynas vandens pumpavimas energijai sukaupti ES nėra
subsidijuojamas, nes tai nėra atsinaujinančios energijos gamyba ir ši technologija rinkoje jau yra įsitvirtinusi. ES finan
suoja SHP STREAMMAP projektą, kuriame dalyvauja Lietuvos
hidroenergetikų asociacija. Bandoma įvertinti „žalios“ elektros
dalį mišriose HAE.
Dabar Europoje veikia apie 170 HAE ir šiuo metu, po gana
ilgo 20 metų sąstingio, statoma apie 50 naujų HAE, dar apie
10 yra planuojama pastatyti artimiausiame dešimtmetyje
(5 pav.). Estija 2017 m. taip pat planuoja pasistatyti 300 MW
galios HAE.
75 proc. visų HAE sukoncentruota 8 šalyse, o daugiau kaip
pusė iš jų – Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje. Paradoksalu,
tačiau Švedija, plačiai naudojanti hidroenergetiką (tenkina
apie 50 proc. visos elektros), praktiškai neturi HAE - Švedijoje
yra tik 2 mišraus tipo 43 MW suminės galios HAE). Esančios
didelės vandens saugyklos jai leidžia lengvai išlyginti elektros
gamybos netolygumus. Visiškai priešingas atvejis – Jungtinė
karalystė, kur taip pat yra mažai HAE galių, tačiau Škotija turi
didžiausią Europoje Dinorwig HAE (1700 MW). Čia elektros
svyravimai išlyginami dujas naudojančiomis elektrinėmis.
Dėl intensyvios vėjo jėgainių plėtros Škotijoje naujas HAE
planuojama statyti dar iki 2020 m.
Mišrioji hidroakumuliacija nepasiriboja vien tik upių nuotėkio naudojimu. Šiaurės jūroje, netoli Olandijos planuojama
supilti apie 60 km2 salą, kurioje būtų įrengtas 50 m gylio baseinas (KEMA, 2011). Šios „energetinės“ salos dambose būtų
įrengti reversiniai hidrogeneratoriai ir statomos vėjo jėgainės. Esant vėjo energijos pertekliui vanduo iš baseino būtų
pumpuojamas į jūrą, o kai vėjas nutiltų, jūros vanduo per turbinas tekėtų atgal į baseiną. Akumuliuojama energija siektų
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30 GWh (palyginimui - šiuo metu Kruonio HAE -11 GWh, nors
projektinė galia yra beveik dvigubai didesnė). Aptarta technologija galėtų tikti planuojamoms jūros vėjo elektrinėms
Lietuvos teritorijoje.
Šiuo metu Lietuvos elektros sistemos apkrova nėra viršyta.
2009 m. ji buvo buvo apie 2000 MW, o įrengtoji suminė visų
elektrinių galia apie 3000 MW. Prisumavus papildomus Kruonio HAE 900 MW (projektinė -1600 MW) visa tai sudarytų apie
3900 MW. Esant tokiom sąlygoms vėjo jėgainių galia galėtų
išaugti 1000 MW ir daugiau. Mišrios hidroakumuliacijos jėgainės galėtų būti statomos vakarinėje šalies dalyje, jei ten
būtų plėtojamos didelių galių vėjo jėgainės.

Nepatvankinės (hidrokinetinės) technologijos
Kai upėje užtvankos nėra, naudojama ne potencinė (vandens
kritimo), o vandens greičio energija (hidrokinetinė). Ši upių
tėkmių greičio energija, žinoma nuo seniausių laikų. Kaip
nurodo hidroenergetikos istorikas S. Bilys („Hidroelektrinių
miražai Lietuvoje“, 2008) kinetinę vandens energiją (mechaninę) viduramžiais naudojo ir Vilniaus malūnininkai. Tačiau
iki šiol šalyje nėra nei vienos nepatvankinės hidrojėgainės,
kuri gamintų elektros energiją. Prieš 5 metus Lietuvoje vieno
išradėjo pastangomis ant Merkio upės buvo įrengta keliolikos vatų demonstracinė kinetinės energijos jėgainė. Deja, ji
veikė tik gerą pusmetį. Nepaisant to, šalyje planuojama paremti nepatvankinių hidrojėgainių pilotinius projektus. Tokias
idėjas ypač aktyviai propaguoja gamtos sergėtojai, siekdami
išvengti upių tvenkimo.
Hidrokinetinės energijos ištekliai iki šiol Lietuvos upėse nėra
vertinti, apytiksliai jie galėtų siekti šimtus megavatų. Jie nėra
vertinti ir Kanadoje, o JAV – tik apytiksliai (2008 m.). Tačiau jų
panaudojimas yra keblus. Iki šiol nėra efektyvios, komerciniu

požiūriu patrauklios, technologijos upių tekančiam vandeniui
pakinkyti, net ir įsivysčiusiose šalyse. Pvz., JAV 2009 m. hidrokinetinių elektros jėgainių galia buvo apie 1 MW, kai tuo
tarpu klasikinių HE (patvankinių) galia buvo apie 77000 MW.
Hidrokinetinės jėgainės yra kažkiek paplitusios besivystančiose šalyse (pvz., Brazilijoje, Kinijoje, Indijoje, Pakistane, Afrikos
valstybėse), ypač vietovėse, kur nėra centralizuoto elektros
tiekimo, taip pat kur nėra didelio energijos poreikio.
Pastaraisiais metais JAV, tyrinėjant upių potvynių-atoslūgių
energiją, kuri taip pat dar neturi tvirto komercinio pagrindo,
susidarė galimybės tuo pačiu tyrinėti ir upių tėkmės greičio (hidrokinetinės) energijos technologijas. Tikimasi, kad
po 15-20 metų atsiras efektyvios technologijos šiai aplinkai
draugiškai energijai pažaboti. JAV Misisipės upėje (debitas
apie 30 kartų didesnis nei Nemuno) šiuo metu realizuojami
43 hidrokinetiniai projektai, kurių bendra galia - 5,3 MW (tai
yra šiek tiek daugiau kaip 100 kW vienai jėgainei). Kanadoje
tai pat finansuojami du mažos galios demonstraciniai hidrokinetinės energijos projektai.
ES FP7 programos finansuojamas HYLOW projektas (2007-2010)
tyrinėjo plaukiojančių hidroenergijos konverterių panaudojimą lėtų tėkmių upėse (vandens greitis 1-2 m/s) Anglijoje
ir Vokietijoje, kurių galia galėtų būti nuo 5 iki 500 kW (Weichbrodt et al., Hadler et al., 2009). Lietuvos upių tėkmių greičiai yra nedideli. Nemune ties Smalininkais vidutiniai tėkmės
greičiai didesni nei 1 m/s trunka virš poros mėnesių (apie 1800
val.). O efektyviam kinetinės išteklių panaudojimui būtinas
bent 1,5-2 m/s tėkmės greitis. Be to, laivybos vandens kelio
suvaržymai, upės ledo režimas kelia didelių problemų šios
energijos panaudojimui. Tuo tarpu JAV kompanija Hydrovolts
yra jau pagaminusi virš 10 tūkst. plaukiojančių mažos galios
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(nuo 20 W iki 25 kW) vandens tėkmės turbinų, kurios įrengtos kanaluose, upių vagose, potvynių pralaidose.

Laivyba ir hidroenergetika puikiai dera
Laivyba traktuojama kaip darnus transporto plėtros komponentas, nes jos plėtra mažina sausumos transporto keliamą
taršą ir poveikį kraštovaizdžiui. Pagrindinis tarptautinės ir valstybinės reikšmės Lietuvos vidaus vandenų kelias yra Nemuno
upė nuo Kauno iki Atmatos žiočių ir Kuršių marios. Deja, šiuo
metu vyksta tik epizodinė pramoginė laivyba, o krovininės laivybos Nemunu iš esmės nėra. Valstybės investicijos į vandens
kelių upėmis išlaikymą neduoda lauktos grąžos. 1959 m. pastatyta Kauno HE be laivų šliuzo užkirto kelią ištisinei laivybai
Nemunu. Nepaisant šito, ilgalaikėje (iki 2025 metų) Lietuvos
transporto sistemos plėtros strategijoje vidaus vandens kelių plėtrą numatyta modernizuoti, padidinant vandens gylius, pastatant krovinių uostą, taip pat numatyta išnagrinėti
Kauno HE laivų šliuzo statybos galimybes.
Prieš 5 metus buvo nagrinėjamos Nemuno vandens gylių
padidinimo galimybės. Įrengus gilų vandens kelią (iki 3 m),
būtini patvankos statiniai, Nemune galėtų plaukioti upės jūros tipo laivai, laivybos rinka taptų atvira Vakarų šalims. Šio
projekto komerciniam patrauklumui padidinti užtvankos turėtų tarnauti energetinėms reikmėms.
Kauno m. strateginiame plane planuojama atgaivinti laivybą Nemune, pastatyti krovinių uostą, pagerinti upės estetinį vaizdą, sutvarkyti jos neišvaizdžius krantus, įrengiant
krantines, prieplaukas ir tuo pačiu pritraukti investicijas turizmui bei rekreacijai. Numatyti du žemo aukščio patvankos
statiniai Nemune su laivybos šliuzu, žuvitakiu ir kompaktiška hidroelektrine. Tik esant pastarajai šis sumanymas tampa patraukliu ekonominiu požiūriu, o be minėtų patvankos statinių šis projektas yra techniškai neįgyvendinamas.
Įgyvendinat šiuos projektus, kai užtvankų aukščiai sąlyginai
maži (3-5 m), vien tik žemiau Kauno būtų galima generuoti
apie 500 GWh/metus elektros energijos. Pakeltas užtvankomis vandens lygis upėse leistų atidaryti krovinių tranzitą iš
Baltarusijos, išplėtoti laivybą Nerimi iki Jonavos, kurioje planuotas krovininis uostas.
Pasaulinė patirtis rodo, kad privatus kapitalas investuotų į
vandenų kelių plėtrą, jų infrastruktūrą, jeigu būtų suteikta galimybė kartu gaminti ir elektros energiją. Tačiau jokia valstybės institucija iki šiol tokių siūlymų net nenagrinėjo, nes Vandens įstatymas besąlygiškai užkerta kelią bet kokio aukščio
užtvankų statybai Nemune ir daugelyje kitų upių.

Vandentiekos, nuotėkyno
infrastruktūra – elektrai gaminti
Potencinė hidroenergija priklauso nuo dviejų pagrindinių
parametrų: slėgio aukščio ir debito. Todėl bet kokia skysčio
tėkmė tolygi ar ne, taip pat jos nepanaudojamas slėgis yra
potencialus energijos šaltinis. Tai tiesiogiai nėra susiję su upėmis, o esama infrastruktūra - vandentiekio, nuotėkyno (fekalo
ir lietaus) sistemos ir įvairios industrinės cirkuliacinės sistemos (pvz., karšto vandens), kurių panaudojimas hidroenergijai yra antraeilis. Šie energijos ištekliai vadinami „miegančiu
hidro potencialu“. Jis dažnai nėra žymus, tinka tik jėgainėms
įrengti. Didesnės galios HE galima įrengti vandentiekio, nuotėkyno sistemose, jei jos funkcionuoja žymesniais peraukštėjimais pasižyminčiame reljefe. Atlikti šio potencialo tyrimai
Lietuvoje parodė, kad tik savitaka funkcionuojančių nuotė-

Antalieptės HE – muziejus

kyno sistemos gali būti patrauklesnės. Deja ir jų galimybės
gana ribotos. Kauno miesto nuotėkyno sistemoje yra keletas vietų, kur galima įrengti nedidelės galios HE (100 kW) su
0,5 mln. kWh/ metus elektros gamyba.

Jūros bangų energija
Lietuva negali pasigirti reikšmingomis Baltijos jūros srovėmis, žymių potvynių ir atoslūgių jūroje irgi neturime, tačiau
pasauliniai tyrimai rodo, kad Lietuvai priklausanti Baltijos
jūros dalis, vyraujančių vakarinės krypties vėjų dėka, priskiriama prie didesnių bangų aktyvumo zonų. Lietuvos Baltijos
pakrantės bangų energijos ištekliai pradėti vertinti neseniai,
tad dar nėra patikimų duomenų. Švedijos mokslininkų vertinimais Baltijos jūros bangų galios vidutinis tankis siekia
1080 W/m2. Jis yra šiek tiek didesnis už Lietuvos pajūrio zonoje vėjų galios tankį (900 W/m2). Jūros bangų energiją galima
išgauti krante ar netoli jo, panaudojant apsaugines dambas,
bangolaužius, arba atviroje jūroje, kaip vėjo parkus. Tikimasi, kad po gerų 15-20 metų atsiras efektyvios technologijos
šiai aplinkai draugiškai energijai panaudoti, kaip tai jau įvyko su vėjo energetika.
Europoje jūros bangų panaudojime Škotija yra lyderė. Šiuo
metu Šiaurės jūroje vykdomi pirmieji pasaulyje 10 komercinių projektų, kurių bendra galia - 600 MW (kiekvienas - nuo
50 iki 200 MW). Pagal Jungtinės Karalystės nacionalinį AEI
naudojimo planą iki 2020 m. vandenynų energijos jėgainių
galia sieks 1300 MW, o jūrinių vėjo jėgainių – dešimt kartų
daugiau. Tačiau Baltijos regiono šalyse bent iki 2020 m. nenumatomi didesnių jūros bangų jėgainių galių.
Laikoma, kad bangų energija pasižymi didesniu tolygumu ir
yra geriau nuspėjama, palyginus su vėjo ar saulės energija. Palydovai gali išmatuoti bangas jūroje vieną ar dvi dienas prieš
joms pasiekiant krantą. Antra – bangos tradiciškai yra aukštesnės šaltuoju metų periodu, kai energijos pareikalavimas
yra padidėjęs. Bangų energetikos infrastruktūros sukūrimas
sudaro didžiąją dalį būsimų projektų kainos, tačiau ir vėjo jėgainių fermos jūroje susiduria su ta pačia problema.

Padėka
Straipsnyje panaudoti Aplinkos apsaugos agentūros užsakomojo tyrimo „Aplinkosauginių rekomendacijų hidroelektrinių
neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti parengimas“ (20082010), o taip pat ES programos „Pažangi Energetika Europai“
vykdomo projekto STREAMMAP (2009-2012) medžiaga. Intereneto svetainė: http://streammap.esha.be/6.0.html
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Energijos kaupimas - poreikiai,
idėjos ir technologijos
Dr. Stasys Bačkaitis P.E., CSPM, SAE Fellow,
USCBSC studijų centro direktorius, Centrinės ir
Rytų Europos koalicijos Tarybos narys
Dabartinės civilizacijos krauju drąsiai
galima pavadinti elektrą, kurios naudojimas praktiškai yra neišvengiamas
visose gyvenimo srityse. Mes net nesusimąstome, kad paspaudus juginklį
gali neįsijungti elektros lemputė, televizorius, kad nustos veikti pvz., šaldytuvas, staiga nutrūkus elektros tiekimui.
Dažnai net nesuvokiame, kad pastovus
elektros energijos tiekimas elektros tinkluose atliekamas sumaniai balansuojant jos vartojimą.
Į tinklą pateikiama elektros energija turi
būti lygi elektros energijai ištekančiai iš
tinklo, tai yra elektros turi būti suvartojama tiek, kiek jos pateikiama. Įsigalint
vėjo, saulės ir kitoms naujoms technologijoms, gaminančioms elektros energiją,
elektros įtampos ir srovės tiekimo pastovumas realiu laiku darosi sudėtingesnis.
Šių dienų energijos pokyčių išlyginimui
skirtos gamybos ir akumuliavimo sistemos esamus nesutapimus tarp pasiūlos
ir paklausos dar galima sklandžiai sure-

guliuoti, tiesa šis malonumas nėra pigus.
Todėl nenuostabu, kad ateityje besivystančios technologijos pareikalaus sudėtingų naujų sprendimų tiek tinkluose,
tiek ir energijos kaupime.
Šiame straipsnyje apžvelgiami įvairūs
elektros energijos kaupimo metodai,
kurie galėtų prisidėti prie vartotojams
pateikiamos elektros energijos stabilumo, žemesnių elektros kainų ir jos
taupymo.

Energijos kaupimo problematika
Elektros energijos suvartojimas yra įprastas kintamas reiškinys – pvz., didelis stadionas įjungia visą apšvietimą ar gamykla, gavusi papildomų užsakymų, dirba
visu pajėgumu, arba atvirkščiai - neturint
užsakymų – stabdoma gamyba. Neplanuotas energijos suvartojimas padidėja
dėl didelių karščių ar didelių atšalimų
metu. Visi nelaukti ir neplanuoti elektros
energijos poreikiai tampa neįprastais
sistemos apkrovos įvykiais, kurie reikalauja greitos tinklo operatoriaus reakcijos palaikyti reikiamą itampą ir pateikti
pakankamą srovės kiekį.

Turint energijos kaupimo - sandėliavimo
sistemą, jėgainės galėtų ja pasinaudoti
kaip atsarginiu šaltiniu (buferiu), kuris
padėtų tenkinti staiga iškylančius elektros energijos poreikius - nereiktų nuolatinio elektros gamybos koregavimo, taip
pat būtų sunaudojama mažiau kuro, tuo
pačiu mažinama ir oro tarša.
Sukaupti didžiulius elektros energijos
kiekius nėra lengva. Šiomis dienomis
inžinieriai yra paruošę ir toliau vysto keliolika technologijų, kurios leistų
efektyviai sukaupti elektros energiją, o
poreikiams iškilus ją žaibiskai perduoti į tinklus. Nors keletas jų jau yra sukurtos, šie sprendimai ir įrengimai yra
gana brangūs.
Šiuolaikinės elektros jėgainės gana gerai
pasiruošę elektros poreikių pokyčiams,
tačiau nuolat didinti ar mažinti elektros
gamybą, staiga iškilus arba nukritus jos
poreikiui, nėra efektyvu. Trumpalaikį pokyčių stabilizavimą galima atlikti turint
parengties rezerve mažesnes jėgaines
arba turbinas, bet tai - nenašus ir brangiai kainuojantis procesas, už kurį papildomai moka vartotojas.
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Energy Storage:
Benefits,
Technologies,
and Ideas
Summary
Dr. Stasys Backaitis
P.E., CSPM, SAE Fellow, USCBSC

When people talk about sources of energy,oil, nuclear, solar, wind and gas have always
been hot topics. But as Lithuania and other
countries move toward the European Union’s
renewable energy mandate of 23 per cent by
2020, terms like grid management and storage will begin to become of great importance.
After all, the wind and sun are renewable, but
unpredictable energy sources of electrical
power, and consumers need energy twentyfour hours every day.
Energy storage is particularly important when
dealing with intermittent and widely varying
power generation. It is needed to even-out the
supply of electricity, it ensures the stability and
quality of electricity, and it also helps power
plants meet peak energy demands. Energy storage can time-shift the availability of electricity
since it can dispatch stored energy when and
where electricity is needed without requiring
the power plants to increase their production.

This can enhance the efficiency of the power
plant and the value of renewable energy. Energy storage can also eliminate some of the
need for new transmission lines, new power
plants and also provide more grid security by
making blackouts less disruptive.
The concept of energy storage is far broader
than that of a familiar battery. Examples include pumping water uphill when the demand
for electricity is low, and then releasing it to
the power plant located downhill to generate valuable daytime electricity when demand
increases. Other technologies include pumping pressurized air into underground caverns
and then releasing it under pressure into gas
powered turbines to enhance the efficiency of
electrical power generation, when it is needed.
Flywheels provide rapid conversion of electrical
energy into kinetic energy and in reverse, convert rotational energy to electricity as demand
to smooth out power peaks and larger energy
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Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
Kruonis Pumped Storage Plant (Kruonis PSP)

Be momentinių elektros energijos poreikio pokyčių, perdavimo tinklų operatoriai
susiduria su saulės ir vėjo generuojama
elektros energija, pasižyminčia tiekimo
nestabilumu. Visiems gerai žinoma, kad
saulės šviesa ir vėjas visame pasaulyje
yra neprognozuojamai besikeičiantys, o
dažnai ir net nutrūkstantys ištekliai. Saule pagaminta energija yra gaunama tik
dienos metu ir jos intensyvumas keičiasi ne tik pagal dienos laiką bet ir pagal
debesuotumą. Nors vėjo būna ir dienos,

ir nakties metu, jo greitis yra nepastovaus intensyvumo, kuris dar priklauso
nuo vietovės ar net metų laikų. Saulei
šviečiant ir pučiant vėjui jų gaminamą
energiją galima persiųsti vartotojams,
bet saulės energijos intensyvumui sumažėjus arba vėjui nusilpus (1A ir 1B pav.),
šių šaltinių pagrindu gaunama elektros
gamyba krinta arba visai stoja, nors vartotojams energijos poreikis išlieka visas
24 valandas.

needs develop. Flywheels made of carbon fiber and magnetic-supporting bearings now
provide huge advancements in their energy
storage capacities and eliminate power losses
when running idle. Multiple electrochemical
battery technologies are being used and further developed to store electrical energy for
operation of not only hand tools, portable
computers, and a variety of instruments, but
also to provide electricity needs for rapidly expanding fleets of hybrid and electrical vehicles.
Lithium–ion and other lithium-based derivative
batteries as well as ultra capacitors appear to
be the most suitable for these applications and
offer the most promise in the future.

projected cost levels for units of energy stored.
It’s worth noting that some systems offer inexpensive energy storage and discharge of large
amounts of energy; however, they are usually
associated with very large capital investment
costs required to construct the needed operating environments, such as pumped storage
facilities, compressed air storage and flywheels.
Others, like electrochemical batteries, are capable of thousands charge/discharge cycles
and do not require huge capital investments;
however, most exhibit high material costs per
unit of stored energy. Some other battery types
involve high operational and/or maintenance
costs per unit of energy stored and discharged.
A number of electrochemical batteries are of
limited, but widely differing functional life
and charging/discharging properties. If the
lithium-ion battery will find continuously increasing applications for hybrid and electric
automobiles, millions of batteries, capable of

This mini study encompasses most types of
energy storage systems. It considers their basic construction features; how charging and
discharging occur for each storage equipment
type and their expected efficiencies; energy
and power densities; as well as current and

Elektros generavimas saulės ar vėjo šal-

tinių pagrindu neleidžia užtikrinti pastovų energijos tiekimą, todėl pradedami
naudoti kiti gamybiniai ir akumuliaciniai
šaltiniai, galintys išlyginti elektros tiekimo pokyčius. Sparčiai vystomos įvairios
technologijos, bandoma sukaupti pagamintus elektros energjos perteklius
į talpyklas-baterijas, kurios esant poreikiui, gražintų energiją į tinklus. Vis
dėlto pats svarbiausias elektros energijos kaupimo parametras yra elektros
kaupimo proceso kaštai:

storing thousands of megawatts of electrical
energy, will become available for secondary
use, after their usefulness in automobiles has
ended. They could find use for electricity storage in a variety of applications -such as backups for power plants, substations, housing
and commercial complexes, neighborhoods
or even individual homes. Secondary use of
the batteries would reduce their effective cost
by a considerable margin.
Energy storage can be local and distributed in
neighborhoods, centralized in large systems
on the grid, or attached directly to the generation source. Large intermittent quantities
of power from renewable sources by 2020 will
provide the grid operators significantly greater
challenge of integrating them into the grid.
Stored and readily available energy can assist
in leveling the output and quality of renewable
energy. It can reduce the expense and need
for new transmission lines, and replace supple-
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  Sukaupimo ir gražinimo į tinklą
1 kWh kaina;

Alamosa, CO - 5 min. System Output. September 4, 2008
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1A pav. Saulės, kaip energijos šaltinio, kitimas dėl debesuotumo (8MW saulės jėgainė Kolorade)
Picture 1A. Solar Electrical Current Generation Variability due to Clouds (Output of a Solar 8 MW panel in Colorado)
Tehachapi - June 2006. Daily Energy Production.
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  Ekonominės naudos palyginimas
pagal tiekimo rezervo ir galios vasaros laikotarpiu stabilumo užtikrinimo laipsnį.
Kaip būtų galima apibrėžti elektros
energijos kaupimą? Technologai dažniausiai sutaria, kad energijos kaupimo
technologija apima “fizinę sistemą, galinčią sukaupti elektros energiją, arba
ją pakeisti į kitą formą vėlesniam panaudojimui”.

300

0
9/4/08 4:48

  Kapitalinės išlaidos 1 kWh sukaupimui;

-100

1B pav. Vėjo elektrinių pagaminta elektros energija birželio mėnesio dienomis pagal valandas
Picture 1B. Windmill Generator Produced Electric Energy in June by hours of the day

Elektros energijos kaupimas apima gana
didelį technologijų sprendimų spektrą.
Vienos technologijos yra taip vadinamos centralizuotos energijos kaupimo technologijos, kurios gali talpinti
šimtus ir tūkstančius kilovatvalandžių
elektros energijos kitoje formoje ir pagal poreikius ją gražinti į paskirstymo
tinklus elektros srovės formoje. Kitos nedidelės energijos kaupimo sistemos,
kurios gali aptarnauti mažesnius elektrą
naudojančius agregatus ar atskirų vartotojų poreikiams skirtus instrumentus
ir aparatus. Galima būtų išskirti tris pagrindines elektros energijos kaupimo
formas: mechaninę, elektrocheminę ir
elektrostatinę.
Energijos kaupimas apima įvairius būdus, kaip pvz., vandens pumpavimą
į aukščiau esančią vandens saugyklą,
iš kurios vandens potenciali energija
panaudojama elektros generavimui

ENGLISH
mental energy generation from fossil fuels or
other electricity generating sources.
Energy storage is not the only means of integrating intermittent renewable energy. Grid
operators must also address this challenge with
demand response strategies that discourage
consumption when electricity is scarce; with
advanced wind and solar power forecasting
techniques; and with improved grid operating practices. Numerous studies by various
countries indicate that energy storage will
become indispensable, particularly when the
energy proportion from renewable begins to
exceed the 20% level. California grid operators note that the large amount of wind and
solar generation needed to meet the 20 percent renewable portfolio standard, will likely
result in periods of very hard to manage variable amounts of intermittent electricity. It
might require curtailment of production in
some instances and in others, sudden needs

for large amounts of power to cover short
but frequent disruptions. In particular the
California Energy Commission (CEC) identified
electrical energy storage as “a key strategy for
accommodating the intermittent nature of
some renewable” and recommended further
study to determine the best placement and
size of new energy storage facilities to maximize system value.
As Lithuania moves toward the 23 percent European Union renewable target by 2020, grid
energy management and energy storage will
be increasingly important to ensure that the
transition is efficient and does not increase fossil fuel-based generation to supplement the
renewable. Energy storage can facilitate the
reduction of greenhouse gas emissions and
other air pollutants by decreasing the need
for dirty power sources to service peak energy demands and by helping the grid to operate more efficiently. Finally, energy storage

may ultimately reduce the costs of electricity
to consumers, protect them from blackouts,
and provide them with greater opportunities
to live independent of the grid. Given the
highly-regulated nature of energy provisions
by the government- policy-makers, power producers, grid operators, and consumer groups
or their advocates will need to work together
to adapt themselves to the realities of renewable and alternative energy sources. This will
help to unleash innovation and acceptance
of energy storage as a way of providing the
paying users power at minimal cost and lowest levels of pollution.
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ž emumoje esančiomis turbinomis. Kitas būdas – oro suspaudimas didžiulėse
požeminėse ertmėse ir esant poreikiui
suspausto oro srautu pagerinti dujų turbinų gamybinius parametrus. Kiti energijos kaupimo būdai yra kinetiniai: pvz.,
smagračiuose sukaupta energija gali
reikiamu momentu integruotais elektros generatoriais išlyginti kintančios
elektros energijos svyravimus. Taip pat
galimi elektrocheminiai ir elektrostatiniai energijos kaupimo procesai. Tipiškų technologijų apžvalga ir jų savybių
įvertinimas kaupiant elektros energiją
pateiktas 1 lentelėje. Deja, įvairios tech-

nologijos turi arba ribotas galimybes,
arba net nepageidaujamas savybes,
kurios gali patį energijos kaupimą padaryti ekonomiškai nepatraukliu.
Energijos kaupimo sistema gali būti:
energijos paskirstymo į tinklus dalis, integruota į jėgainės veiklą, arba sukaupta energija tiesiogiai naudojama atskirų
vietovių, įmonių bei individualių poreikių tenkinimui. Griežti ES ir kitų valstybių reikalavimai pasigaminti iki 2020 m.
bent 20 proc. sunaudojamos energijos
iš atsinaujinančių šaltinių bei oro taršos mažinimas gali būti žymiai lengviau

pasiekiami pasinaudojant akumuliuota
arba sukaupta energija.

Elektros energijos
kaupimo metodai
Hidroakumuliacinės elektrinės
Hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) kelia
vandenį iš žemumoje esančio telkinio į
aukštumoje esantį rezervuarą arba ežerą,
esant elektros energijos pertekliui. Kai
elektros poreikis padidėja (ir todėl ji tampa brangesnė), rezervuare sutelktas vanduo paleidžiamas į žemumoje esančias
elektrą gaminančias turbinas (panašiai

Elektros kaupimo
technologijos

Teigiamos savybės

Neigiamos savybės

Galia

Energijos talpa (*)

Iškrovimo ciklo
laikotarpis

Hidroakmuliacija

Didelis gamybinis potencialas.
Žema gamybos kaina.

Specifinė geografija.
Didelės kapitalinės išlaidos.

Pagal konstrukciją,
dažnai didelė.

Pagal konstrukciją,
dažniausiai didelė (+).

Nuo kelių val.
iki kelių dienų.

Suspausto oro saugyklos

Didelis pagalbinis gamybos
potencialas.
Žema gamybos kaina.

Tik specifinės vietovės.
Didelės kapitalinės išlaidos.
Tik prisideda prie el. gamybos
dujų turbinose.

Pagal konstrukciją.
Netinka
tiesioginiam
vartojimui.

Pagal konstrukciją (0).
Didelis potencialas,
bet netiesioginis.

Pagal talpą ir
panaudojimą.

Smagračiai

Nuo mažo iki vidutinio
gamybinio potencialo.
Momentali reakcija. Užkraunami/
iškraunami be didesnių nuostolių.

Didelės investicijos.
Žemas energijos tankis.
Didelė savaiminio
išsikrovimo tikimybė.

Pagal konstrukciją.
Gali buti ir didelė.

Pagal konstrukciją.
Gali buti ir didelė (+).

Iki kelių val. pagal
panaudojimą.

Švino-sieros rugšties
baterijos

Nedidelės talpos, bet yra galimybės
sujungti į didesnius junginius.
Žema kaina.

Sunkaus svorio. Ribotas
pakrovimo ciklų skaičius.
Žemas energijos tankis.

Pagal konstrukciją.
Nedidelis
potencialas.

Pagal konstrukciją (+).
Nedidelis potencialas.

Iki 4-5 val. pagal
panaudojimą.

Vandenilio kuro elementai

Aukštas našumas.
Ekologiškas.

Aukšta kaina,
Ribotumas dėl šalčio.
Nepakankamai išvystyta
technologija.

Nenustatytas
potencialas.

Nenustatytas (-)
potencialas.

Netinkamas
palyginimui.

Natrio sieros akumuliatoriai

Didelis gamybos potencialas.
Aukštas našumas.

Didelė gamybos kaina. Galimai
neekologiškas (taršus). Veikia
tik aukštoje temperatūroje.

Pagal konstrukciją.
Gali būti ir didelė.

Pagal konstrukciją.
Gali būti ir didelė (+)

Pagal konstrukciją nuo trumpo iki ilgo.

Pastovios tekmės
akumuliatoriai

Nesudėtinga konstrukcija. Gamybos
potencialas didelis. Elektros krūvis tik
elektrolituose, išorėje nuo reaktoriaus.
Gali veikti be sustojimo.

Priklauso nuo
sujungimų.

Pagal konstrukciją.
Gali būti ir didelė (0).

Gali veikti be
sustojimo.

Ličio jono (Li-ion)
akumuliatoriai

Didelis talpos potencialas.
Aukštas našumas. Žema vidaus
varža. Nekrintanti įtampa.

Didelė baterijos kaina.
Gaisro pavojus. Jautrumas
aukštai temperatūrai.

Pagal konstrukciją.
Aukštas potencialas.

Pagal konstrukciją. Gali
būti ir didelė (+).

Nuo 1 val. iki 12 val.
pagal pareikalvimą.

Didelė baterijos kaina.
Pakraunamos talpos
mažėjimas. Savaiminis
išsikrovimas.

Pagal konstrukciją.
Aukštas potencialas.

Pagal konstrukciją.
Gali būti didelis (+).

Iki 2-3 val.

Ni-Cd akumuliatoriai

Didelis elektros gamybos potencialas.
Aukštas našumas. Žema vidaus varža.

Sunkaus svorio.
Žemas energijos tankis.

Ultrakondensatoriai

Didelis ilgalaikiškumas.
Aukštas našumas. Ekonomiskumas.

Žemas energijos tankis.
Netinka ilgesnėms iškrovoms

Aukštas.

Žema (0).

Sekundė arba
mažiau.

Superlaidi magnetinė
baterija

Didelis gamybos potencialas.
Aukštas našumas.

Žemas energijos tankis.
Veikia tik labai žemoje
temperatūroje.
Brangi eksploatacija.

Didelė.

Žema iki vidutinės (-).

Pagal pasirinkimą nuo lėto iki greito.

(+) praktiskai naudojamas; (0) vystomi arba geras potencialas praktiškam pritaikymui; (-) mažas potencialas pritaikymui
1 lentelė. Palyginamasis elektros energijos kaupimo technologijų įvertinimas
Table1. Comparative Assessment of Various Electrical Energy Storage Technologies
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Valstybės

MW

EU-27

38 306

Austrija

3 580

Belgija

1 307

Bulgarija

864

Kroatija

293

Čekija

1 147

Prancūzija

4 303

Vokietija

5 223

Graikija

699

Airija

292

Italija

7 544

Lietuva

900

Liuksemburgas
Norvegija

Pikinis poreikis
Peak-day electricity from system
Kuras
Fuel

Perteklinė elektra sistemoje
Of -peak electricity into system

Žemo ir aukšto
slėgio purkštuvai
Low and high
pressure expanders

Variklis ir kompresorius
Motor and compressor

Generatorius
Generator

10 mln.kub.m kalkakmenio ola
10 million m3 limestone cavern

Oras | Air in/out

N/A 25-30K potencialas
1 406

Portugalija

1 029

Slovakija

916

Ispanija

5 347

Švedija

45

Šveicarija

1 636

Jungtinė Karalystė

2 744

2 lentelė. Europos šalių HAE galios
MW (2007 m. duomenys)
Table 2. Pumped Powerplants in
Europe Power (MW) in 2007

kaip ir bet kokia hidroelektrinė). HAE
turbinos sugeba įsijungti į tinklą visu
pajėgumu per 2-3 minutes.
Stambios HAE gali pagaminti šimtus
ir net tūkstančius megavatų energijos
ekonomiškai pačiu tinkamiausiu laiku.
Mažesnės HAE gali generuoti elektros
energiją nuo 4 iki 8 val. ar dar ilgiau,
priklausomai kiek turbinų panaudojama
elektros generavimui. Didesnės HAE, turinčios didžiulius rezervuarus ar net ežerus, gali gaminti elektros energiją net ir
kelis šimtus valandų. Tačiau visos HAE
yra ir pačios grynos elektros energijos
vartotojos. Pakeliant vandenį į aukštutinį rezervuarą pararandama nuo 20 iki
30 proc. energijos. 2 lentelėje pateikiamas Europoje esančių HAE sarašas, iš
kurio matosi kad Kruonio HAE yra tarp
mažesnės galios jėgainių, kuri taip pat yra
vienintelė visose Baltijos valstybėse.
HAE gali greitai pateikti gana didelius
elektros energijos kiekius staigiai padidėjus elektros poreikiams ir taip užtikrinti
visos elektros sistemos stabilumą ir patikimumą. Tačiau HAE panaudojimas nėra
efektyvus tais atvejais, kai reikia reaguoti į minutes arba sekundes trunkančius
energijos tiekimo pokyčius, iššauktus

Rekuperatorius
Recuperator
670 m

1 100

Lenkija

Turbinos
Turbines

Išmetimo
vamzdis
Heat exhaust

2 pav. Suspausto oro požeminės talpyklos ir jėgainės schema, Norton,Ohio, JAV
Picture 2. Schematic of Norton, Ohio Compressed Air Underground Storage and Power Plant

Suspausto oro talpyklos

arba į viršžeminius hermetinius didelio
tūrio talpintuvus2. Energijos poreikio
metu, suspaustas oras kontroliuojamu
kiekiu yra išleidžiamas ir maišomas su
degiomis (gamtinėmis) dujomis, kurios
naudojamos turbinoms varyti. Taip sutaupoma degiųjų dujų, lyginant su elektros
generavimu tradiciniu nesuspausto oro
metodu. Nors suspausto oro metodas
pasižymi kaip vienas iš ekonomiškiausių būdų generuoti elektrą, šiam tikslui
naudojama įranga reikalauja palyginamai didelių investicijų, o ir geologiškai
tinkamų ertmių ne visur yra.

Elektros energijos kaupimas gali būti
atliekamas stipriai suspaustą orą pumpuojant į požemines geologines ertmes

Suspausto oro panaudojimas elektros
gamybai, maišant jį su degiomis dujomis, vadinamas hibridine energijos ge-

pvz., generatorių, naudojančių saulės
ar vėjo energijos šaltinius.
Vis dėlto, HAE elektros gamybos kaina yra gana žema. Tačiau HAE statybai
reikalingi kaštai yra dideli (tarp 500 ir
800 tūkst. USD/MW)1, kurie taip pat
daug priklauso nuo vietovės. Statyba
reikalauja tinkamos topografijos bei
nemažų žemės plotų, ypač jeigu reikia
statyti naujus rezervuarus. Be to, HAE
statybos susiduria su aplinkosaugos bei
ekologinėmis problemomis.

Variklis/generatorius
Motor/Generator

Vakuuminė talpa
Vacuum Housing

Stebulė
Hum

Magnetiniai guoliai
Magnetic Bearings

Apgauba
Composite Rim

3 pav. 6 kWh smagratinio kaupiklio konstrukcija
Picture 3. Construction Schematic of a 6 kW Power Flywheel

6 kW agregatas
6 kW unit
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NiCd

NiMh

PbS

Li-ion

Li-ion

NaS

Gravimetrinis energijos tankis (Wh/kg)

1-2

1,5-3

1

3-4

2.5-3.5

2,5-3

Įkrovimo išsikrovimo ciklai iki pasiekiama
80 proc. įkrovimo talpos riba

10

1,5-3,5

3,5- 7

2-3,5

3

1/12

1/6-1/4

1/6-1/3

1/6-1/3

2-3

Įkrovimo greitis
Savaiminis išsikrovimas per mėn.

1
1

20%

30%

5%

10%

~10%

0.3%

Veikimo ribos temperatūrinėje skalėje

-40 iki 60°C

-20 iki 60°C

-20 iki 60°C

-20 iki 60°C

0 iki 60°C

400-700°C

Priežiūros ir aptarnavimo dažnis

30 - 60 dienų

60 - 90 dienų

3 - 6 mėnesiai

nereikalinga

nereikalinga

nereikalinga

2

2,5

1

4

4

1/3

1,2

1

1/7

1/3

Palyginamoji kaina
Palyginamoji vieno įkrovimoiškrovimo ciklo kaina

1/10-1/2

3 lentelė. Elektrocheminių akumuliatorių savybių ir kainų santykinis palyginimas
Table 3. Comparison of Properties of Electrochemical Batteries and their Relative Costs

Vandenilis
Vandenilio gamyba panaudojant elektrą
vyksta vandens molekules skaidant elektrolizės metodu į vandenilį ir deguonį3,4.
Vandenilis, padidinto energijos poreikio
laikotarpiu, gali būti panaudotas elektros
generavimui vidaus degimo varikliais arba
kaip kuro elementas. Šios technologijos
yra dar tik ankstyvoje vystymo stadijoje.
Nors kuro elementų technologija elektros gamyboje praeitame dešimtmetyje
atrodė daranti nemažą pažangą, įsigaliojus įvairiems ribojimams dėl klimato
kaitos ir abejojant viso gamybinio ciklo
energetine nauda, progresas šia kryptimi gerokai sulėtėjo.

Smagračiai
Smagratis kaupia elektros energiją inercinėje formoje besisukančio cilindro pavidalo diskuose (3 pav.). Diskai, seniau
metalo, o dabar pluoštinės konstrukcijos, sveriantys net iki vienos tonos, įsukami nuo 10 iki 60 tūkst. aps/min. Smagračio inercinė energija priklauso nuo
pačio smagračio masės, jo diametro ir
apsisukimo greičio. Energijos kaupimui smagračiai gali sutelkti gana daug
energijos5. Smagračių, tinkamų elektros

gamybai, galia siekia nuo 20 iki 130 kW
kiekvienam vienetui. Didžiausias jų elektrinis junginys šiuo metu yra 20 MW5.
Stabdant smagračio sukimąsi elektros
generatoriumi, kinetinė energija paverčiama elektra. Išskirtinė smagračio savybė - galimybė pradėti tiekti elektros
energiją į tinklą per kelias sekundes.
Taip galima staigiai išlyginti elektros
srovės ir įtampos svyravimus tinkluose, taip pat atkrenta būtinybė didinti
arba mažinti elektros gamybą jėgainėse. Smagračių sistemos padeda išvengti
tiekimo sistemos griūties ir užtikrina jėgainės gamybinį pastovumą, leidžiantį
nedidinti gamybos kaštų bei oro taršos.
Smagračių sistema ypač tinka greitam
besikeičiančio elektros energijos kiekio
priėmimui, pvz., gaminto saule ir vėju.
Energijos įkrovimas arba iškrovimas į smagračius kontroliuojamas automatiškai.
Kai iš tinklo gaunamas energijos perte-

1000

kliaus signalas, smagratyje integruotas
variklis ją priima didėjančiu apsisukimų
skaičiumi. Kai tinklas pareikalauja energijos, smagračio variklis pradeda veikti
kaip generatorius ir taip kinetinė energija pradeda gaminti elektrą, kuri tuoj
pat perduodama tinklui.
Anksčiau smagračiai elektros generavimui buvo gaminami tik iš plieno, bet
plieniniai smagračiai yra riboto panaudojimo dėl periferinio greičio. Peržengus šį greitį, plieno paviršius nepajėgia
išlaikyti inercinių jėgų ir gali pabirti.
Naujieji smagračiai, gaminami iš anglies pluošto, žymiai stipresnio už plieną. Nors yra lengvesni, anglies pluošto
smagračiai gali išlaikyti daug didesnius
apsisukimo greičius, siekiančius net iki
60 tūkst. aps/min. Taip galima sukaupti
žymiai daugiau energijos.
Senesnės konstrukcijos smagračiai dėl

Kuro kasetės
Fuel cells

100

Energijos tankis
Energy dencity

neravimo technologija. Suspaustas oras
efektyvus tik įšvirkščiant jį į turbinoje
vykstantį degimo procesą. Suspausto oro
kiekio dabartinėse saugyklose pakanka
suefektyvinti turbinų veiklą nuo keturių
iki dvidešimt keturių valandų, priklausomai nuo ertmės tūrio ir oro iškrovimo
greičio. Šiuo metu yra žinomos tik dvi
tokio pobūdžio saugyklos - viena 290
MW jegainė Hundorfe (vok. Hundorf),
Vokietijoje ir kita 110 MW jėgainė Makintoše (angl. McIntosh) Alabamos valstijoje JAV. Kitos 300 MW jegainės numatomos statyti Ohajos (angl. Ohio) ir
Kalifornijos valstijose JAV.

Įprasti akumuliatoriai
Conventional batteries

10
Ultrakondensatoriai
Ultracapacitors
1

0,1
Įprasti kondensatoriai
Conventional capacitors
0,01

10

100

Galios tankis
Power dencity

1000

4 pav. Energijos tankio palyginamas su galios tankiu tarp įvairių energijos kaupiklių
Picture 4. Comparison of Various Energy Storage Devices by Energy and Power Density
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svarbus kokybiškas ir nepertraukiamas
elektros energijos tiekimas.

10
6

Ultrakondensatoriai

7 8
5
1

2

3

9

4 3

1. Tinklelis. Grid plate. 2. Pliusinė plokštelė. Positive plate. 3. Mikroporinis skyriklis. Microporous separator.
4. Minusinė plokštelė. Negative plate. 5. Pliusinių plokštelių rinkinys. Positive plate pack. 6. Pliusinio elemento jungtis. Positive cell connection.
7. Minusinis polius. Negative pole. 8. Minusinio elemento jungtis. Negative cell conection. 9. Minusinių plokštelių rinkinys. Negative plate pack.
10. Vožtuvas ir jo laikiklis. Valve adapter and valve.

5 pav. Įprastas rūgštinis akumuliatorius
Picture 5. Exploded View of a Conventional Lead Acid Battery

mechaninių guolių trinties ir oro pasipriešinimo savaime sustodavo per
2-3 val. esant 10 tūkst. aps/min. net ir be
jokios iškrovos. Šiai problemai pašalinti
smagračiai dabar montuojami hermetiskai uždarose talpose iš kurių yra ištraukiamas oras. Naudojami elektromagnetiniai guoliai leidžia levituojančiam
smagračiui laisvai suktis net iki 10 val.
ir tik su apie 10 proc. energijos pararadimu. Pagerinimai dar galimi keičiant
elektromagnetinius guolius į aukšto
potencialo magnetinius guolius, kurių
nereikia maitinti elektros energija6. Tai
apie 5 proc. sumažina energijos praradimus smagratyje per 8 val. Ypatingai
gera smagračių savybė yra galimybė
padėti elektros jėgainei palaikyti kintamos srovės dažnio kontrolę. Smagračiai
su magnetiniais guoliais taip pat pasiIškrovimas
Discharge

žymi tuo, kad gali neribotą laiką veikti
be priežiūros. Jų kaina dabartiniu metu
yra apie 700 USD/kW, numatomas kainos kritimas iki 300 USD/kW prasidėjus platesnei jų gamybai. Dėl daugybės
pozityvių techninių savybių, smagračiai
šiuo metu laikomi kaip ekonomiškiausias
neelektrocheminis būdas kaupti elektros energiją ir tiekti ją į tinklus įvairių
svyravimų išlyginimui.
Smagračių pritaikymas neapsiriboja vien
tik stabilumo elektros tiekimo tinkluose
palaikymu. Jie taip pat naudojami elektriniuose lokomotyvuose ir autobusuose –
jų stabdymui ir įsibėgėjimui. Smagračiai
taip pat naudojami dideliuose kompiuteriniuose centruose elektros įtampos
tiek stabilumui palaikyti, tiek kaip atsarginis energijos šaltinis, nes ten ypatingai

Įkrovimas
Charge

Ultrakondensatorius yra sudarytas iš priešingais elektros krūviais įkrautų aktyvuotos anglies lakštų, atskirtų plonu izoliatoriaus sluoksneliu. Šio įtaiso energijos
talpa priklauso nuo lakštų nanoporose
sukaupto elektros krūvio. Dvisluoksnis
kondensatorius kaupia elektros energiją
pasikraudamas jonais, kurie teka iš katodo nanoporiniu lygiu link elektrodų.
Pasiekę elektrodų paviršių, jonai skverbiasi per mažytes nanoporas. Kuo greičiau
tai vyksta, tuo įkrovimas yra efektyvesnis. Jonų judėjimo greitis kondensatoriaus nanoporomis nustato įkrovimo ir
iškrovimo spartą. Taip pat kuo didesnis
absorbuotų jonų tankis elektrode, tuo
didesnis sukauptas krūvis kondensatoriuje. Sukaupta energija iškraunama
sudarius kelią elektros krūviams tekėti
iš katodo į anodo plokšteles.
Ultrakondensatoriai dėl mažos vidinės
varžos gali sukaupti per kelias sekundes
didelį elektros energijos kiekį ir jį atiduoti
greičiau nei per vieną sekundę (4 pav.).
Jie gali pasiekti 5 mW maksimalią galią
išsikraunant per 50 mikrosekundžių.
Toks aukštas potencialas tinka pagerinti tinkluose trumpalaikę galios kokybę.
Ultrakondensatoriai taip pat pradedami naudoti elektromobiliuose greitam
didelio kiekio energijos absorbavimui
stabdant ir greitam iškrovimui startuojant. Kadangi atskirų ultrakondensatorių įtampa žema, jie gali būti jungiami
blokais, pritaikytais praktiškam panaudojimui.
Ultrakondensatorių neigiama savybė yra
jų žemas energijos tankis (apie 5 Wh/kg),
tačiau teigiama savybė yra labai aukštas galios tankis (iki 10 tūkst. W/kg) ir
galimybė išlaikyti milijoną ir daugiau
įkrovimo-iškrovimo ciklų. Jie nėra jautrūs temperatūrų skirtumams. Kaina
svyruoja apie 20 USD/Wh7.

Superlaidūs magnetinės
energijos kaupikliai

Elektrolitas
Electrolyte
Katodas (ličio metalo oksidas)
Cathode (Li Metal Oxide)

6 pav. Li-ion elemento schema
Picture 6. Schematic of a Lithium-ion Battery

Anodas (anglis)
Anode (carbone)

Superlaidus magnetinės energijos (SME)
kaupiklis yra ritė, sudaryta iš superlaidžių vijų, kuriomis teka elektros srovė8.
Energija kaupiama srovei didėjant ir
atiduodama srovei mažėjant. Kadangi
superlaidumas pasireiškia labai žemose temperatūrose, įtaisas turi būti šaldomas, o tai susiję su gana didelėmis
energijos sunaudojimo bei priežiūros
išlaidomis. Kaip ir ultrakondensatorius,
SME kaupiklis gali labai greitai atiduoti
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Naudojami

Pirmoje gamybos
stadijoje

Demonstracinėje stadijoje

Vystymo stadijoje

Hidroakumuliacinės jėgainėsenergijos generavimui

Suslėgtas oras - turbinų veiklai pagerinti

Pluoštiniai smagračiai - energijos
kokybės trūkumams šalinti

Elektrocheminiai kondensatoriai–
skirti trumpalaikiams galios
svyravimams kompensuoti

Plieno smagračiai - dažnio bei
trumpalaikių galios svyravimų išlyginimui

Rūgštinių akumuliatorių baterijos -jėgainių
vietiniams poreikiams tenkinti;
Li-ion hibridiniams ir elekro automobiliams

LI-ion energijos kokybės
trūkumams šalinti

SMES energijos trūkumams papildyti

Ni-Cd, NiMH baterijos – platus, bet greitai
mažejantis poreikis darbo irankiams
ir hibridiniams automobiliams

Natrio - sieros akumuliatoriai jėgainių ir kompiuterinių centrų
poreikiams tenkinti

Elektro-cheminiai kondensatoriai–
skirti dažnio stabilizavimui ir
automobilių pagreitėjimui

Elektro-cheminiai kondensatoriaitrumpalaikiams galios svyravimams

Li-ion akumuliatoriai – elektromobiliams,
darbo bei buities įrankiams

SMES (superlaidi magnetinė) dažnio ir trumpalaikių galios
svyravimų stabilizavimui

Pastovios tėkmės - energijos
trūkumams papildyti

SMES -energijos trūkumams papildyti

Rūgštinių akumuliatorių baterijos–
automobilių startavimui ir vietinio
transporto bei golfo tipo vežimėliams

Ultrakondensatoriai -automobiliams
dėl trumpų energijos pulsavimų

Ultrakondensatoriai - jėgainėse
dėl dažnio ir trumpų galios
pokyčių stabilizavimo

Lithium-oro baterijos -labai
didelės energijos talpos elektro
automobiliams ir jėgainėms

4 lentelė. Elektros kaupimo įrenginiai pagal paruoštumo naudojimui lygį
Table 4. Electrical Energy Storage by Readiness for Use

sukauptą energiją ir taip pagerinti tinkluose trumpalaikę galios tankio kokybę.
Jų galia pramoniniams tikslams dabar
jau siekia iki 10 MW, o ilgalaikis tikslas
yra pasiekti 100 MW galią su galimu
50mW/h energijos iškrovimo greičiu ir
99 proc. našumu.
Dėl didelių pastovių išlaidų ir temperatūrinio jautrumo SME kaupiklių panaudojimas yra ribotas.

Elektros energijos kaupikliai akumuliatorių baterijos
Šių elektros energijos kaupiklių veikimas
pagrįstas grįžtamosiomis elektrochemi-

nėmis reakcijomis, todėl iškrautą akumuliatorių vėl galima įkrauti leidžiant per jį
priešingos krypties nuolatinę srovę. Tai
gerai žinomi prietaisai ir jiems iki dabar
skiriama daug inžinerinio dėmesio ir investicijų. Paminėsime keletą labiausiai
paplitusių akumuliatorių tipų - natriosieros (NaS), ličio jono (Li-ion), nikeliokadmio (Ni-Cd), rūgštiniai (PbS), sausinanotechologiniai, nikelio-metalo hidrido (NiMh), pastovaus srauto skysto
elektrolito akumuliatoriai. 3 lentelėje
pateikiama kelių žinomesnių akumuliatorių palyginamoji apžvalga, lyginant su
gerai žinomo rūgštinio akumuliatoriaus
(PbS) savybėmis, kurios prilyginamos vie-

7 pav. Li-ion 8 kW, 80 V akumuliatorių baterija
hibridiniam automobiliniui
Picture 7. Eight kW, Eighty Volt Lithium-Ion Battery for a Hybrid Car

netui. Visų kitų akumuliatorių savybės
lyginamos su rūgštinio akumuliatoriaus
savybėmis, jeigu jos geresnės - daugikliu virš vieneto, ir trupmenomis, jeigu
jos blogesnės.

Rūgštiniai akumuliatoriai
Rūgštiniai akumuliatoriai sudaryti iš švino ir švino oksido plokščių, kurios atskirtos elektronus praleidžiančiais lakštais
(5 pav.). Tarp jų yra 35 proc. sieros rugšties elektrolitas, kuris cheminės reakcijos
procese sudaro elektronams galimybę
tekėti iš katodo į anodą įkraunant akumuliatorių ir atvirkščiai, akumuliatoriui
išsikraunant9.

8 pav. Li- ion baterijų 100 KW blokas
pramoniniam panaudojimui
Picture 8. One Hundred kW Lithium-ion Battery for Commercial Use
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Aliuminis Beta vamzdelis
Beta Alumina Tube

Išlydytas
natris
Molten Na

2 voltai
2 Volts

S
Na2S4

Iškrovimas
Discharge
Siera
Sulphur

9 pav. Natrio - sieros 2 V elemento schema
Picture 9. Schematic of Sodium-Sulfur 2 Volt Battery

10 pav. Pastovios tėkmės akumuliatoriaus schema
Picture 10. Schematic of Continuous Flow Battery

Rūgštiniai akumuliatoriai plačiai naudojami transporte, duomenų kaupimo ir
komunikacijos centruose, elektros jėgainėse ir dar daugelyje sričių. Rūgštiniai
akumuliatoriai yra sunkūs, riboto amžiaus, ilgo įkrovimo laikotarpio, tačiau
juos paprasta eksploatuoti, jie gerai palaiko krūvį10. Elektros jėgainės nelabai
domisi jų panaudojimu energijos kaupimui ir vėlesniam energijos persiuntimui
į tinklus dėl palyginamai trumpo eksploatavimo laiko, aplinkosaugos problemų
ir didelių priežiuros išlaidų.

bei išlaiko kelis tūkstančius iškrovimo įkrovimo ciklų.

Rūgštinių akumuliatorių charakteristika:
energijos tankis 30-40 Wh/kg; specifinė
galia iki 180 W/kg; įkrovimo-iškrovimo
našumas apie 50-90 proc; savaiminis
išsikrovimas 3–20 proc./mėn., eksploatacijos riba 800 -1000 iškrovimo-įkrovimo ciklų. Rūgštinių akumuliatorių kaina
svyruoja priklausomai nuo jų konstrukcijos 4-18 USD/Wh.

Ličio - jono (Li-ion)
akumuliatoriai
Tai daugkartinio įkrovimo akumuliatoriai, kuriuose ličio jonai teka iš neigiamo
krūvio elektrodo į teigiamą išsikraunant
ir atvirksčiai - įkraunant (6 pav.) Jie pasižymi palyginamai didele energijos krūvio
talpa, ilgalaikiškumu11 ir mažu savaiminiu išsikrovimo lygiu (apie 5 proc./mėn.).
Šio tipo akumuliatoriai iki šiol buvo naudojami tik mažiems įrankiams ar aparatams, tačiau prasidėjus hibridinių ir
elektrinių automobilių gamybai, jie pradėti masiškai naudoti automobiliuose.
Li-ion akumuliatoriai, skirtingai nuo kitų
skystos bazės elektrolitinių akumuliatorių, iškraunant gerai palaiko įtampą

LI-ion akumuliatoriai ir jų baterijos gaminamos įvairių formų ir tūrių (8 pav.).
Naujausio tipo baterijų energetinis krūvio tankis sieka net iki 200 Wh/kg, o galingumo tankis siekia 500 - 2000 W/kg,
priklausomai nuo cheminės sudėties12.
Šiuo metu jų kaina yra apie 700 USD/kWh,
kas sąlyginai yra brangu, tačiau šios baterijos beveik 4 kartus lengvesnės, lyginant su atitinkamų parametrų rūgštiniais akumuliatoriais (3 lentelė). Dėl
gerų charakteristikų Li-ion baterijos vis
dažniau pritaikomos elektromobiliuose.
Pasaulyje dabar kuriama keliolika Li-ion
akumuliatorių variantų, bandant sukurti galingesnius ir lengvesnius modelius.
Pagal Argonne National Laboratory numatomas jų kainų laipsniškas mažėjimas
net iki 150-250 USD/kWh.
Li-ion baterijas, esančias elektromobilyje,
galima naudoti ir kaip elektros energijos
šaltinius, taip pat ir paskirstymo tinklo
stabilizavimui13. Pvz., nakties metu esant
mažam elektros poreikui, jos gali būti iš
tinklo įkraunamos, o dienos metu, jeigu
automobilis nenaudojamas, jos gali būti
dalinai iškraunamos kaip papildomas
energijos šaltinis patenkinti tinkle atsirandančius energijos trūkumus.
Dabartiniai tyrimų duomenys rodo, jog
elektromobiliuose Li-ion baterijos efektyviai dirbs 8 – 10 metų. Ateityje numatoma automobiliuose ir elektromobiliuose netinkamas naudoti baterijas surinkti
(ar net supirkti) ir iš jų rinkti 10-20 MWh
klasterius (baterijų blokus) bei juos pritaikyti vietovių ar net regionų elektros

energijos tinkle (8 pav.). Toks nusilpusių
baterijų tolimesnis panaudojimas leistų
pratęsti jų naudingo panaudojimo laiką
dar 10-čiai metų14 .

Natrio - sieros akumuliatorius
Karšto išlydyto metalo natrio - sieros
(NaS) tipo akumuliatoriaus veikimas
yra pagrįstas aukštoje temperatūroje
tarp natrio ir sieros vykstančia elektrochemine reakcija, kai natris ir siera yra
atskirti beta aliuminio oksido keraminiu
elektrolitu15. Šie akumuliatoriai pasižymi aukštu energijos tankiu (90 Wh/kg) ir
palyginamai aukštu įkrovimo - iškrovimo
efektyvumu (89-92 proc.), ilgaamžiškumu ir nereikalauja didelių investicijų jų
įrengimui. Tačiau, dėl aukštos darbinės
temperatūros (300 - 350°C) ir korozinės
natrio polisulfidų aplinkos, jie tinklo stabilizavimo tikslams dažniausiai tinka tik
stambesnėse jėgainėse.
Akumuliatoriaus išorę apgaubiantis
paviršius yra iš plieno, chromo ir molibdeno vidine danga apsaugotas nuo
korozijos. Išorinis paviršius veikia kaip
teigiamas elektrodas, o skystas natris
tarnauja kaip neigiamas elektrodas
(9 pav.). Akumuliatoriaus viršus uždarytas dujų nepraleidžiančiu aliuminio
oksido dangčiu.
NaS akumuliatoriaus įkrovimas gali užtrukti iki 8 val., tiek pat laiko užtrunkama
ir jį iškraunant. Sukaupta energija gali
išsilaikyti neapibrėžtą laiką, jei nuolat
palaikoma 300 - 350°C temperatūra. NaS
akumuliatoriai ypatingai tinka kaupti
nestabilių energijos šaltinių gaminamą produkciją (pvz., tokių kaip vėjas ar
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saulė). Jie gali būti panaudojami ir tiekti
elektrą į rajonus, kurie anksčiau negalėjo
būti aprūpinti elektra dėl perdavimo ar
paskirstymo tinklų avarijų, tiesiog mobiliomis priemonėmis pristatant kaip
laikiną elektros energijos šaltinį NaS
akumuliatorių baterijas, ar jų blokus, į
elektros tiekimo netekusias vietoves.
Japonijoje yra įrengta daugiausia NaS
baterijų blokų su 27 MW ir didesne galia. Didžiausia iš jų, veikianti kaip pastotė
saulės ir vėjo energijos sukaupimui, yra
245 MWh talpos su 34 MW galia16.
Nors NaS baterijos pasižymi medžiagų
paprastumu ir nebrangia konstrukcija,
jų eksploatavimo kaina yra gana aukšta - 3,3 Wh/USD, nes reikalinga nuolatinė
priežiūra ir aukštos temperatūros palaikymas. Vis tik daugiamegavatinėms jėgainėms, iš visų naujai vystomų kaupiklių rūšių, NaS baterijos turi didžiausią
ekonominės naudos potencialą.

Pastovios tėkmės
akumuliatorius
Pastovios tėkmės akumuliatorius (PTA)
yra naujo tipo įkraunamas akumuliatorius, kuriame dvi skirtingos elektrolitų
srovės, susidedančios iš ištirpusio elektroaktyvaus metalo junginio, paraleliai
teka tarp grafitinio pluošto lakšto ir jonus
praleidžiančios membranos17 (10 pav.).
Šio tipo akumuliatoriai skiriasi nuo aktyvių cheminių akumuliatorių tuo, kad
elektros energija nėra sukaupiama pačiame akumuliatoriuje, o kaupiasi tik
atitekančiuose elektrolituose. Todėl čia
energijos tankis (10 - 25 W/kg) yra vienas
iš žemiausių tarp visų elektrocheminių
akumuliatorių. Vykstant elektronų ir jonų
tėkmei, elektrolituose sukauptas elektros
energijos potencialas iškraunamas tiesiogine elektros srove. Iškrovimo procesas palaikomas ištirpusių elektroaktyvių
metalų junginio srove PTA tėkmės celėje.
PTA gali būti greitai įkrautas, pakeičiant
išsikrovusį elektrolito skystį, iš atskiros
talpos naujai įkrautu elektrolitu. Galima
įkrauti akumuliatoriuje esantį elektrolitą
tiesiai ir iš elektros tinklo arba iš elektrą
gaminančių atsinaujinančių šaltinių, bet
šis procesas jau yra lėtesnis.
PTA elektros generacija bei našumas
nėra jautrus temperatūrų skirtumams.
PTA gali pradėti generuoti elektros srovę iškart ir be sustojimo, kol reaktoriuje
palaikoma ektrolitų tėkmė. PTA galia
priklauso nuo to, kiek akumuliatorių yra
sujungta į baterijas. Elektrolito tėkmės,
įkrovimo ir iškrovimo procese prarandama apie 30 proc. įkrovimui panaudojamos energijos.

PTA energijos tankis priklauso nuo talpose esančio aktyvaus elektrolito kiekio. Elektrolitinis skystis, susidedantis
iš HCl arba lengvos koncentracijos sieros rūgšties su elektroaktyviais metalo
junginiais, nesukelia jokios reakcijos ar
pavojaus tiek aplinkai jiems išsiliejus ar
įvykus skirtingai įkrautų elektrolitų susijungimui. PTA gali būti ilgai įkrovimo
būvyje, jeigu sustabdoma elektrolito
tėkmė ir abiejų elektolitų skysčiai neturi sąlyčio. PTA aktyvaus eksploatavimo laikas yra apie 15 - 20 metų, reikalinga tik minimali priežiura užtikrinant
įkrauto elektrolito išteklių srautą ir siurblių darbą.
Dabartinė PTA kaina yra maždaug
500 USD/kWh, bet tikimasi kainos sumažėjimo iki 250 USD/kWh. PTA konstrukcija yra nesudėtinga ir, išskyrus siurblius,
neturi jokių kitų mechaniškai judančių
dalių18. Vis dėlto, svorio ir tūrio atžvilgiu
PTA yra vienas iš sunkiausių ir didžiausių
baterinio tipo elektros kaupiklių.

Nikelio - kadmio elementas
Nikelio - kadmio elemento (Ni-Cd) technologija elektros energijos kaupimui
pasižymi palyginus žema kaina ir gana
aukštu energijos tankiu. Ni-Cd gali
tiekti elektros energiją greitai ir dideliu
našumu19. Pagrindiniai elemento komponentai susideda iš teigiamos nikelio
plokštelės su oksido / hidroksido danga ir neigiamos kadmio metalo plokštelės su kadmio arba kalio hidroksido
elektrolitu (šarminiu potašu). Tipiška
Ni-Cd galvaninio elemento konstrukcija parodyta 11 pav. Nors atskirų elementų įtampa siekia tik 1,2 V, juos galima jungti į baterijas iki vartotojui reikiamos įtampos. Įkrovimo-iškrovimo
našumas yra 70 – 90 proc., išlaiko virš
2000 įkrovos ciklų.
Tipiški Ni-Cd turi 40 - 60 Wh/kg energijos kaupimo tankumą, jų veikimas mažai priklauso nuo aplinkos temperatūrinių svyravimų. Dėl labai žemos vidinės
varžos jos pasižymi unikaliomis greito
iškrovimo galimybėmis (mažiau nei
30 min.) palaikant įtampos pastovumą
iki pat iškrovimo ciklo galo.
Žema vidinė varža leidžia šiuos akumuliatorius įkrauti greičiau nei bet kokius
kitus elektrocheminio tipo įkraunamus
akumuliatorius. Tačiau neiškrovus pilnai
ir juos pradėjus įkrauti vėl, gaunama vis
mažėjanti energijos kaupimo talpa, panašiai kaip ir NiMh baterijose20. Šis pokytis yra negrįžtamas. Kita Ni-Cd akumuliatorių negatyvi savybė yra savaiminis išsikrovimas, siekiantis maždaug

1. Išorinis metalinis apvalkalas (taip pat minusinis elektrodas).
Outer metal casing (also negative terminal). 2. Elektrodų skirtuvas.
Separator (between electrodes). 3. Pliusinis elektrodas. Positive
electrode. 4. Minusinis elektrodas kartu su srovės kolektoriumi
(metalinis rinklelis sujungtas su element apvalkalu. Negative
electrode with current collector (metal grid, connected to metal
casing)
Viskas užvalcuota. Everything is rolled. Konstrukcija panaši kaip ir
NiMH elemento. Construction is very similar to NiMH cell.

11 pav. Išardytas Ni-Cd elementas
Picture 11. Nickel Cadmium Battery
in Pealed-out Format

10 proc./mėn. Šie akumuliatoriai, kaip
ir NiMh, buvo plačiai naudojami elektrininiuose darbo įrankiuose, lėktuvų
variklių užvedimui, nutrūkus elektros
tiekimui kaip laikinas elektros energijos
šaltinis, kompiuterinių sistemų veiklos
palaikymui ir pan. Tačiau jų patrauklumas, atsiradus konkurencinėms kaupimo
sistemoms, dabar gana greitai mažėja
dėl nelabai didelės energijos kaupimo
talpos (pagal svorį), našumo siekiančio
68 – 83 proc., nuolatinio įkrovimo talpos
mažėjimo, bei gana aukšto savaiminio
išsikrovimo procento.

Apibendrinimai
Pagal čia pateiktą apžvalgą elektros
kaupiklius galima suskirstyti į kelias
grupes, atitikančias paruošimo naudojimui lygį.
4 lentelėje pateikti energijos šaltiniai
vienoje ar kitoje formoje naudojami
elektros tinkluose atsiradusių trūkumų koregavimui. Nors iki šiol Ni-Cd ir
NiMh elementai (baterijos) turėjo gerą
paklausą ir platų pritaikymą, jie pamažu
išstumiami iš apyvartos Li-ion tipo akumuliatorių dėl jų žymiai patrauklesnių
charakteristikų.
Ultrakondensatoriai pasižymi ypatinga savybe per kelias sekundes sukaupti didelius elektros energijos kiekius ir
juos pagal poreikį grąžinti į sistemą. Jie
ypatingai tinka automobilio stabdymo
energijos panaudojimui, transformuojant ją į elektros energiją, kurią vėl pagal poreikį galima panaudoti siekiant
automobilio pagreitėjimo. Ši jų savybė
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Energijos poreikio
profilis su
kaupikliu.
Generation profile
with storage

Kaupiklis
įkrautas bazinio
generavimo metu.
Storage charged
from baseload
generating plant.

Pikinis generavimas
Peaking generation
Naudingasis vidutinis
generavimas
Mid merit generation

Energijos poreikio
profilis be kaupiklio.
Generation profile
without storage.

Pikinis energijos poreikis, tiekiant energiją iš pikinės
jėgainės, kuri dirba tik kelias valandas per dieną.
Peak demand for power suplied by peaking plant,
running only a few hours each day.
Kaupiklio iškrovimas į tinklą.
Storage discharging into network.

Kaupiklio naudojimas palaikyti dažnį ir įtampą,
derinant energijos poreikį ir jos tiekimą.
Storage used to maintain frequency and voltage
by balansing supply and demand.

Darbas generuojant
baziniu apkrovimu
Baseload generation

Kaupiklis įkrautas bazinio generavimo metu.
Storage charged from baseload generating plant.

Energijos poreikio profilis be kaupiklio.
Generation profile without storage.
0

6am

midday

6pm
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Time of day - Laikas

puikiai dera ir su Li-ion baterijų taikymu
elektromobiliuose.
Smagračių techologija yra viena iš pagrindinių priemonių elektros energijos
kaupimui, trumpalaikių energijos tiekimo sutrikimų pašalinimui bei perdavimo
tinklo parametrų stabilizavimui.

Atsinaujinanti energetika ir
elektros energijos kaupimas
Inteligent Utilities žurnalas 2011 m. gegužės/birželio numeryje rašo, kad nors
ne visos elektros generavimo vystymo
kryptys jau yra aiškios, galima tikrai
teigti, jog elektros gamybos sektorius
iki 2020 m. bus neatpažįstamai pasikeitęs. Viena iš naujovių bus didelio masto
elektros energijos kaupimas. Panašias
išvadas teikia UCLA ir Berkley universitetų 2010 m. studijos, apibūdinančios energetikos plėtros raidą21. Studijose teigiama, kad energijos kaupimas
yra ekonomiškai būtinas, norint pilnai
įjungti atsinaujinančių šaltinių gaminamą elektros energiją į elektros tinklus
ir taip žymiai sumažinti iškastinio kuro
naudojimą energijos gamybai. Kaupimas
taip pat mažina generavimo išlaidas ir
būtinybę statyti naujus perdavimo ar
paskirstymo tinklus. Elektros tiekimo
strategų nuomone, energijos kaupimas
yra būtinas ir neišvengiamas, norint skirtingus elektros energijos generavimo
šaltinius integruoti į vieningą elektros
tiekimo sistemą bei užtikrinti tinkle stabilumą. Tai pasidarys ypatingai svarbu
kai neprognozuojamai svyruojanti atsinaujinančių šaltinių generuojama elektra pradės 20 proc. viršyti visos elektros
energijos gamybą regione.
JAV Kalifornijos Energetikos komisijos
(toliau - KEK) 2010 m. liepą surengtoje
apklausoje ekspertai tvirtino, jog ener-

gijos kaupimas, susijęs su vėjo energijos generuota elektra, gali netolimoje
ateityje 30 – 50 proc. sumažinti degiųjų (gamtinių) dujų poreikį energetikos sektoriuje. Vokietijos vyriausybė
2011 m. gegužės 31 d. paskelbusi apie
visų branduolinių jegainių uždarymą iki
2022 m. taip pat pabrėžė, kad saulės ir
vėjo energetikos vystymas ir integravimas į bendras energetines sistemas
bus pirmaeilis uždavinys, taigi be energijos kaupimo čia nebeišsiversi. Vokietijos užsienio reikalų ministras Guido
Wewsterwelle savo 2011 m. liepos 25 d.
Lietuvos Žiniose pasirodžiusiame straipsnyje taip pat rašė: „2010 m. iš atsinaujinančių šaltinių gavo 17 proc. jai reikalingos elektros energijos. Iki 2020-ųjų
tokia energija turi sudaryti 35 proc., o
iki 2030-ųjų – net 50 proc.”
Elektros energijos pertekliaus kaupimas
ir jos tikslingas panaudojimas elektros
kokybės ir kiekio stabilizavimui tinkluose
ženkliai sumažins CO2 dujų emisiją, taip
pat mažins būtinybę statyti papildomas,
iškastines žaliavas naudojančias, jėgaines.
KEK pastebėjo, kad intensyvus elektros
energijos kaupimas iš tikrųjų keičia „žaidimo taisykles” ir rekomendavo suteikti
energijos kaupimo technologijoms vieną iš aukščiausių prioritetų.

Energijos kaupimas
didina atsinaujinančios
energetikos vertę
Sukaupta elektros energija, pagaminta mažo energijos poreikio laikotarpiu
ir jos vėlesnis panaudojimas, padidina
atsinaujinančių energijos šaltinių vertę
ir tokiu būdu daro juos patrauklesnius
investuotojams21. Įvertinant sukauptos
energijos persiuntimo į tinklus lankstumą (pvz., garantuotais kiekiais keliomis

12 pav. Kasdieniniai elektros pareikio
pokyčiai ir jų valdymas
Picture 12. Daily electricity demand
profile and its management

dienomis į priekį), galimas dar didesnis
pelningumo potencialas, skatinantis ir
tolesnes investicijas į šias technologijas.
Be to, energijos kaupimo technologijos
gali užtikrinti patikimesnę dažnio kontrolę ir pagerinti galios stabilumo kokybę.
Panaudojant elektros energijos kaupiklius galima sumažinti turimų generatorių nuolatinę galios kaitą ir taip apie
7–10 proc. sumažinti bazinės jėgainės
energijos poreikius. Energijos kaupimas
taip pat gali sumažinti gamybos ir perdavimo išlaidas, geriau organizuoti vartotojų aprūpinimą elektra. Pagal aukščiau
minėtą KEK informaciją, 20 MW kaupykla
gali atitikti tradicinės ir dėl visų galimų
generavimo netikėtumų rezerve laikomos 40MW jėgainės galią.
Energijos kaupimas tinka siekiant nedelsiant atstatyti paskirstymo tinkluose
atsiradusius avarinio pobūdžio elektros
energijos tiekimo sutrikimus. Užtrukus
tinklo atstatymo darbams, vietiniai arba
regioniniai kaupikliai gali apibrėžtą laiką tęsti energijos tiekimą vartotojams
ir taip išvengti nepatogumų ar galimos
žalos. Pagal Ontario Hydro darbo grupės
analizę, iškilus perdavimo problemoms
atskirose tinklo dalyse, elektros tiekėjas,
turintis kaupiklius, gali be pertrūkių tiekti elektros energiją, taip užsitikrinant ir
savo pajamų tęstinumą. Kaupiklių naudojimas, pagal minėtus tyrėjus, leidžia
spręsti apie gebėjimus subalansuoti energijos poreikį ir jos generavimą22.

Elektros energijos
kaupimo perspektyvos
Pagal ES direktyvas, visos ES narės iki
2020 m. turės bent 20 proc. energijos
generuoti iš atsinaujinančių šaltinių.
Sparčiai didėjant energijos iš atsinaujinančių šaltinių procentiniam kiekiui,
pagaminti nepastovūs elektros ener-
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gijos kiekiai ženkliai mažins visos sistemos stabilumą. Ką tik išėjusi EPRI
studija (angl. Electricity Energy Storage
Technology Options, liet. Elektros energijos kaupimo technologijų galimybės)
teigia, jog sparčiai besivystanti įvairialypė elektros energijos gamyba žengia
į naują erą, pareikalausiančią drastiškų
pasikeitimų23. Pokyčiai atsiranda dėl aptarto atsinaujinančių energijos šaltinių
išplitimo spartos ir atsirandančia būtinybe valdyti nestabilų energijos tiekimą.
12 pav. iliustruojama, kaip ir kada galima
naudoti energijos kaupiklius.
Lietuvoje elektros energijos sistemos
stabilumo problema atsiras, kai atsinaujinančių šaltinių pagrindu generuojama
energija peržengs ribą, leidžiančią sistemos stabilumą užtikrinti tradicinėmis
priemonėmis. Kruonio HAE yra puikus
didelio kiekio energijos kaupiklis, galintis per kelias minutes pradėti dalinį arba
pilną elektros generavimą. Tačiau šis galingas kaupiklis nepritaikytas staigių ir
trumpalaikių pokyčių stabilizavimui.
Manau, kad Lietuvoje jau dabar reikėtų
pradėti tyrinėjimus dėl įvairių energijos
kaupimo technologijų panaudojimo
trumpalaikių tiekimo pokyčių išlyginimui, bazinio elektros energijos kiekio
gamybos stabilizavimui. Tinkamai parinkus technologijas ir įrangą nereikėtų
nuolat stebėti ar keisti generatorių galias, nereikėtų laikyti paruoštyje elektros generavimo rezervų ar mokėti už
importuotą elektrą, jeigu ji buvo panaudota. Kaupimo technologijos ypač tinka iškilusiems trumpiems generavimo
trūkumams kompensuoti.

Trumpalaikių tiekimo ar pareikio pokyčių
stabilizavimui kai kurios JAV ir Kanados
jėgainės šiuo metu jau pradeda naudoti
elektros energijos kaupiklius. Smagračiai
bei Li-ion akumuliatoriai šiuo metu yra
populiariausi. Jie naudojami paskirstymo tinklų, pavienių jėgainių ar jėgainių,
neįjungtų į tinklus (angl. Off Grid), gamybos stabilizavimui. Gamybininkai teigia,
kad saulės ir vėjo pagrindu generuotą
energiją yra našiau ir ekonomiškiau sukaupti kuo arčiau generavimo šaltinių
ir elektros vartotojų.

60 proc. akumuliatorių, kurie naudojami
naujai pagamintiems darbo įrankiams
ir buities technikai. Tolimesnis šio tipo
akumuliatorių plitimas susijęs su elektromobilių gamybos didėjimu. Elektromobilių ar elektrobusų variklių varymui
įvairiai naudojami nuo 100 iki 700 V
akumuliatorių blokai iki 53 kWh ir daugiau25. Li-ion akumuliatorių blokai jau
pradedami taikyti ir jėgainėse elektros
energijos gamybos arba perdavimo tinklų stabilizavimui, taip pat kaip atsarginis elektros energijos šaltinis.

Smagračiai su magnetiniais guoliais,
pasižymintys labai aukštu įkrovimo-iškrovimo našumu, gerai tinka momentiniams paklausos ir pertekliaus-trūkumo pokyčiams koreguoti, jie taip
pat gali net iki dvejų valandų tiekti į
tinklą elektros energiją. Stephentown
šiluminė elektrinė (New York valstija),
jau 2011 m. gegužį buvo integravusi
į jėgainės sistemą 18-ka 10 kW galios
smagračių24. Smagračių diegimas iki
šių metų galo bus dar plečiamas, nes
Stephentown jėgainės specialistai dėl
šių inovacijų numato 7 mln. USD metinį
pelną. Panašaus tipo ir dydžio sistemos
planuojamos Kanados Ontario provincijos Hydro One jėgainėje6, ir Dave Gates
jėgainėje, Montana valstijoje. Chicago
Heights vietovėje numatoma įrengti
smagračių pastotę su prisijungimu į
138 KVA perdavimo tinklą5.

Tačiau Li-ion akumuliatorių nauda nesibaigia su elektromobilio ar hibridinio
automobilio amžiumi. Maždaug po
8-10 metų eksploatavimo, Li-ion akumuliatoriai pradeda prarasti galimybę
priimti pilnus energijos kiekius. Nukritus
talpai apie 20 proc., jie tampa netinkami
elektromobilių variklių varymui, tačiau
sujungus į kelis blokus atsiranda galimybė juos taikyti kaip kaupiklius jėgainėse, arba kaip atsarginius energijos šaltinius26 . Pavyzdžiui Kalifornijos valstijoje,
Sakramento mieste fotovoltine elektra
įkraunami dideli Li-ion baterijų blokai,
o sukaupta elektros energija pilnai patenkina net 24 didelių pastatų energijos poreikį. Canadian Utilities projekte
numatoma įrengti tris nedidelio svorio,
aukšto energijos tankio, 250 kWh Li-ion
baterijų blokus (klasterius), kurie bus
panaudoti bendruomenės poreikiams
užtikrinant stabilų elektros energijos
tiekimą.

Li-ion akumuliatoriai taip pat sparčiai
pradedami taikyti energijos kaupimo
tikslams. Dėl ypatingai palankių įkrovimo ir energijos atidavimo savybių jie
jau baigia išstumti kitus elektrocheminius akumuliatorius. Jie jau sudaro apie
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Įvertinus lietuvių išradingumą ir darbštumą gali atsirasti ir kitų sričių, kur būtų
galima pritaikyti jau naudotus Li-ion
akumuliatorius.

Energijos stebėsenos ir valdymo sistema pramonės įmonėms,
duomenų centrams ir biurų parkams
UAB „Varikonta“ – patikimas partneris energetikos
infrastruktūros projektuose
Oficialus Janitza GmbH atstovas Lietuvoje

Internetas
HMI

Konsultavimo, projektavimo ir
įrangos diegimo paslaugos

RS232
UMG 604E

GPRS arba ISDN modemas

• 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

RS485 / Modbus RTU

UMG103

UMG103

UMG103

UMG103

UMG103

UMG103

Elektros energija
Vanduo/Šiluma

Dujos

www.varikonta.lt | info@varikonta.lt
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Išvados
  Elektros energijos kaupyklos yra reikalingos didėjančios atsinaujinančių
šaltinių elektros energijos gamybos
integracijai į elektros tinklus;
  Elektros kaupimo technologijos leidžia išlyginti elektros sistemoje iškylančius nestabilumus, panaudoti pikinę energiją arba padengti laikinus
energijos trūkumus;
  Elektros energijos kaupiklių įrengimas regionuose gali sumažinti išlaidas, darant pakeitimus paskirstymo
tinkluose arba net gali sudaryti galimybę atsisakyti naujų generavimo
šaltinių statybos;
  Elektros energijos kaupikliai gali būti
panaudoti atkuriant elektros generavimą jėgainėje po jos staigaus
sustojimo (stabdymo), jie gali būti
greitai paleisti po planuoto jėgainės
stabdymo (sustojimo) ir palaikyti kitų
tinklo įrenginių funkcionavimą, jiems
tiekiant elektros energiją;
  Energijos kaupimo įrenginiai gali
tarnauti ir energetinio saugumo
tikslams. Tam atskiruose regionuose įrengiamos pasirinktos technologijos energijos kaupyklos – pastotės, kurios sutrikus centralizuotai paskirstytam energijos tiekimui
(stichinės nelaimės, avarijos ar net
teroro atvejai) tam tikrą laiką užtikrina elektros energijos tiekimą svarbiems objektams;
  Racionaliai suplanuota energijos
kaupiklių plėtra gali būti ir alternatyva naujų generavimo šaltinių statybai, ar perdavimo bei skirstymo
tinklų plėtrai.
  HAE technologijos, reikalaujančios
didelių investicijų ir didelių žemės
plotų, yra gerai žinomos. HAE gali
sukaupti didelius energijos kiekius
70 proc. našumu ir tinka stambių
trikdžių energetikos sistemoje kompensavimui;
  Greitaeigiai anglies pluošto smagračiai su magnetiniais guoliais tik dabar
pradedami diegti. Jie ypač tinka dažnio stabilumo palaikymui, įtampos
svyravimų išlyginimui, perteklinės
ir nepastoviai tiekiamos energijos
kaupimui ir net trumpalaikiam energijos tiekimui į tinklus. Dėl didokų
investicijų ir mažos eksploatacinės
patirties yra ir abejojančių dėl šios
technologijos ateities;
  Li-ion akumuliatorių išplitimas per

paskutiniuosius keliolika metų ir jų
ekspoatacinė patirtis leidžia manyti,
kad jie taps svarbiausi, kuriant stabilizuojančias sistemas, priimančias
į tinklus atsinaujinančių energijos
šaltinių pagrindu pagamintą energiją. Akivaizdi šių akumuliatorių
ateitis siejama ir su hibridinių bei
elektromobilių gamyba. Numatomas taip pat šių akumuliatorių pakartotinas panaudojimas – surinkti
į blokus panaudoti akumuliatoriai
galėtų išplėsti jėgainių elektros kaupiklių talpas;
  Ultrakondensoriai unikaliai tinka
dažnio stabilumo palaikymui elektros tinkluose, sukaupti ir ypač greitai pateikti didelius energijos kiekius, elektra varomų automobilių
pagreitėjimui;
  Šiuo metu pasaulyje plačiai nagrinėjamos ar tiriamos ir kitokios
elektros energijos kaupimo technologijos, sistemos. Be to, kartu su
kaupimo technologijomis, vystosi ir
energetikos išmanieji tinklai (angl.
Smart Grid).
Elektros energijos kaupimas yra energetikos ateities būtinybė, tačiau vis dar
jaučiamas skeptiškumas dėl atsirandančių galimybių naujomis technologijomis
išspręsti elektros energetikos sistemos
stabilumo, patikimumo ir tuo pačiu energetinio saugumo problemas. Neįvertinama ir ilgalaikė ekonominė nauda bei
CO2 emisijos mažinimo galimybės. Skepticizmas dėl elektros energijos kaupyklų
reikalingumo bei naudos gali būti ir dėl
dalies energetikos specialistų netolimos
vienkryptinės patirties, dirbant stipriai
centralizuotoje energetinėje sistemoje, kur dominavo ypač didelės galios
generavimo šaltiniai. Skepticizmas gali
atsirasti ir dėl trumpo laikotarpio patirties dirbant su saulės ar vėjo pagrindu
generuojama ir dideliu nepastovumu
pasižyminčia elektros energija, tačiau
patirtis visada ateina bedirbant ir besidomint naujovėmis.
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Diuseldorfo vilionės
Povilas Venciūnas

Pasiekti Diuseldorfą iš Vilniaus
ne taip jau paprasta – pirmiausia
reikia skristi į Helsinkį - visai į kitą
pusę, ir tik tada tiesioginiu reisu iki
Diuseldorfo. Tokie nepatogumai ko
gero yra mūsų neatsakingo verslo
pasekmė. Bet kokiu atveju kelionė
buvo tikrai vertinga.

Metalų liejimo technologijų paroda, kas
antri metai organizuojama Diuseldorfo
parodų komplekse nustebino savo didele apimtimi, geru organizuotumu ir
parodos veiklos kryptimis, kurios Lietuvoje organizuojamose parodose dar
tik bandomos.
Žmonija nuo akmens amžiaus perėjo prie
bronzos amžiaus, o geležies amžius ko gero
nesibaigs dar ilgai. Parodoje buvo pristatytos visos šiuo metu įmanomos metalų
liejimo technologijos. Pagrindinis metalų technologijų akcentas - energijos šioje
pramonės šakoje taupymas. Šiuolaikinių
informacinių technologijų dėka, taip pat
ieškant naujų liejimo technologijų ir net
metalų naujo pritaikymo galimybių, galima sutaupyti apie 20-30 proc. energijos,
lyginant su tradicinėmis liejimo technolo-

gijomis. Tai labai svarbu metalurgijos pramonėje, nes ši pramonės rūšis pasižymi
itin dideliu energijos suvartojimu.
Maloniai nustebino ir tarp parodos lankytojų didelė jaunų žmonių gausa – studentai ir net moksleiviai organizuotai
lanko parodos stendus, jiems parodomas
ypatingas dėmesys. Pasiteiravus paaiškėjo, kad tai tiek pramonės įmonių, tiek
pačios vyriausybės noras pritraukti kuo
daugiau jaunų žmonių ir juos skatinti pasirinkti inžinerines specialybes. Jaunuoliai
skatinami pradėti savo karjerą nuo darbininkiškų specialybių su galimybe tęsti studijas bei įgyti aukštąjį išsilavinimą.
Manau, kad tokia praktika būtų aktuali ir
Lietuvoje. Beje daugelyje Vokietijos pramoninių miestų veikia technikos muziejai, kurie kartu su parodų organizatoriais

taip pat aktyviai prisideda prie inžinerinių specialybių propagavimo.
2011 m. liepos 31 – rugpjūčio 3 dienomis
vykusios metalo technologijų parodos
GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST
apjungė visas metalo apdirbimo technologijas, gamybos priemones, bei galimas
energijos taupymo priemones. Parodoje
dalyvavo 1958 įvairių šalių eksponentai
ir juos aplankė 79 tūkst. lankytojų iš 83
šalių. Reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad
Diuseldorfo miesto savivaldybė taip pat
aktyviai prisideda prie parodų mieste organizavimo – įsigiję parodos lankymo
bilietus, lankytojai įgauna teisę nemokamai naudotis miesto visuomeniniu
transportu, mieste daug plakatų, nuorodų, informuojančių kaip ir kada vykti
į parodų kompleksą.
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Kompleksinė
apsauga nuo žaibų

Sigitas Kiškis, UAB „Staltika“
Apsauga nuo žaibo turi būti kompleksinė, nes tik taip galima efektyviai apsaugoti vertingą turtą, elektronikos
prietaisus, įrangą, gyvenamuosius namus ir įmones. Įrengus tik žaibolaidį,
bet neįrengus viršįtampių apsaugos,
įžeminimo sistemos, tikimybė patirti
didelius nuostolius nuo žaibo sukeltų
viršįtampių – išlieka. Žaibolaidis efektyviai apsaugo pastatus nuo gaisro, žmones nuo žaibo iškrovos, bet neapsaugo
įrangos bei prietaisų nuo žaibo sukeltų
padarinių. Norint maksimaliai efektyviai
apsaugoti gyventojų ir įmonių turtą, ir
siekiant, kad žaibo reiškiniai atneštų kuo
mažiau materialinių ir gamybinių ekonominių nuostolių, žaibosauga įrengia-

ma kompleksiškai, atsižvelgiant į visas
galimas rizikas.
Kompleksinė apsaugos nuo žaibo sistema apima žmonių ir pastatų apsaugą nuo žaibo poveikio (užtikrinančią
aukščiausius apsaugos reikalavimus),
įžeminimo, apsaugos nuo viršįtampių
ir apsaugos nuo žaibo įrengimą, pradedant projektavimu, pilnu įrengimu ir
pridavimu eksploatavimui.
Kompleksinę apsaugos nuo žaibo sistemos trijų pakopų sistema apibrėžia
apsaugos nuo žaibo įrengimo eiliškumą,
tikslingą žaibosaugos sistemos projektavimą, parinkimą ir įrengimą, naudojant
patikrintus sertifikuotus produktus, medžiagas ar paslaugas. Šiuos darbus turi

atlikti atestuoti specialistai. Netinkamai
įrengta žaibosauginė sistema (pvz., neįrengtas potencialų išlyginimas, neužtikrinta sujungimų kontaktų pereinamoji
varža, bloga įžeminimo įrenginio varža,
neteisingi skaičiavimai) vietoje apsaugos
gali sukelti statinių gaisrus, sugadinti
įrengimus ir prietaisus. Būtina tinkamai
parinkti žaibosaugos sistemą pastatui,
pagal pastato kategoriją apskaičiuoti
perdengimo zonas (t.y. plotą, kurį žaibolaidis turi apsaugoti), tinkamai parinkti
medžiagas įžeminimo, žaibolaidžio ir
apsaugos nuo viršįtampių įrengimui.
Tai pakankamai sudėtingi inžineriniai
sprendimai, todėl būtina paruošti atskirus projektus ir visapusiškai įvertinti
galimą riziką.

Nr. 3 (10) 2011

Projektavimas
Įrengimas
Pridavimas

ĮŽEMINIMAS
POTENCIALŲ IŠLYGINIMAS
1 pakopa

ŽAIBOSAUGA
2 pakopa

APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ
3 pakopa

1 pav. Kompleksinė trijų pakopų apsaugos nuo žaibo sistema

Įžeminimas ir potencialų
išlyginimas

tarpusavyje. Labai svarbu pastatuose
apjungti visus įžeminimus į bendrą potencialų išlyginimo šyną.

Įžeminimas. Norint gerai apsisaugoti
nuo žaibo, elektrostatinės iškrovos ir
komutacinių viršįtampių elektros įrangoje, reikalinga patikima įžeminimo sistema. Šiuo metu Lietuvoje populiariausi
giluminiai įžemintuvai. Tai - plieniniai
variuoti strypai, kurie sujungiami konusinėmis arba srieginėmis žalvarinėmis
movomis. Jie kalami į žemę elektriniais
vibro-plaktukais. Tokiu būdu pasiekiama maža varža, atskiri įžemikliai užima
mažai vietos, jie yra atsparūs korozijai,
taip pat ilgaamžiai. Šiuo metu tai vienas
iš dažniausiai naudojamų įžeminimo
įrengimo būdų.

Prie šios šynos taip pat prijungiami ir
vamzdynai (išskyrus dujų vamzdynus,
nes jie apjungiami per izoliuojantį iškroviklį), ventiliacijos sistemos ir pan.
Pastatuose, kur yra rentgeno aparatūra, sudėtinga elektroninė įranga (pvz.,
įranga, kurios įžeminimo sąlygas nurodo įrangos gamintojas) turinti savo
įžemiklį, su bendru įžeminimo kontūru
apjungiama per specialų (potencialų išlyginimo) iškroviklį. Kad būtų galima išmatuoti įžeminimo varžą, prie įžemiklio
įrengiamos kontrolinės dėžutės. Matavimo periodiškumas apibrėžtas Elektros
įrenginių įrengimo taisyklėse.

Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (toliau – EĮĮT) VIII skyriuje nurodytus reikalavimus įžemintuvų įrengimui
ir STR 2.01.06:2009. ,,Statinių apsauga
nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo
žaibo“ reglamento reikalavimus, visais
atvejais, išskyrus naudojamą atskirai
stovintį žaibolaidį, žaibolaidžio įžeminimas sutapatinamas su statinio elektros įrangos, ryšio priemonių arba metalinių statinio konstrukcijų įžemikliais.
Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė
kaip 10 Ω. Dėl žaibo išlydžio geresnio
srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai, o visų
įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi
būti sujungti tarpusavyje. Taip pat įžeminimo įrenginiai turi atitikti valstybinių
standartų, elektros įrenginių įrengimo
taisyklių, statybinių normų ir taisyklių ir
kitų normatyvinių-techninių dokumentų reikalavimus.
Potencialų suvienodinimas – potencialų tarp pasyviosios dalies, pašalinių
laidžiųjų dalių, įžeminimo ir apsauginių
laidininkų (PE), taip pat apsauginių nulinių laidininkų (PEN), prie kurių įmanoma
vienu metu prisiliesti, skirtumo sumažinimas, šias dalis elektriškai sujungiant

Žaibosauga
Žaibo išlydis gali sukelti gaisrus, žmonių
žūtis, sugadinti elektros, elektronikos
įrangą, o antriniai žaibo poveikiai daro
didelę įtaką elektros tinklų, pramonės
įmonių, ryšių infrastruktūros, medicinos, IT, gyventojų turtui ir kitų ūkio
subjektų veiklai. Dėl žaibo sukeltų pasekmių patiriami ir dideli ekonominiai
nuostoliai. Siekiant apsisaugoti nuo šių
gamtos reiškinių įrengiamos kelių tipų
žaibosaugos sistemos.
Pasyvioji apsauga nuo žaibo - išorinei apsaugai nuo žaibo smūgių statomi atskirai stovintys arba pastatyti ant
saugomo objekto strypų, tinklo arba
trosų žaibolaižiai. Dažniausiai jie vadinami Faradėjaus, Franklino ar trosiniais
žaibolaidžiais. Įrengiami žaibo priėmikliai, priimantys žaibo smūgį ir nutekinantys žaibo energiją į žemę. Šios sistemos principas - visi įrenginiai, išlindę
aukščiau stogo, yra prijungti prie bendros žaibosaugos sistemos arba apsaugoti atskirais žaibolaidžiais. Trosiniais
žaibolaidžiais dažniausiai apsaugomos
naftos talpyklos, sprogių medžiagų talpos, sprogių medžiagų sandėliai.
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AUKŠTAS

Apsaugos lygis
Patikimumas

APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ
3 pakopa
ŽAIBOSAUGA
2 pakopa
ĮŽEMINIMAS
POTENCIALŲ IŠLYGINIMAS
1 pakopa
ŽEMAS
Rizika
Rizikos įvertinimas

DIDELĖ

MAŽA

2 pav. Apsaugos nuo žaibo rizikos ir apsaugos patikimumo lygis.

Aktyvioji žaibosauga – statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo poveikio skirtas įrenginys su įmontuota elektronine
įranga, sukuriančia vainikinį išlydį. Tai
aktyviąjame žaibolaidyje sumontuota
įranga, kuri perkūnijos metu per sekundės dalis prieš žaibo išlydį ima skleisti
aukšto dažnio impulsus. Dėl to žaibolaidis sukuria vainikinį išlydį, kuris sukuria
jonizuotą kanalą (atvirkštinį išlydį) žaibui, nukreipiantį jį į žaibolaidį. Šis jonizuotas kanalas sąlyginai padidina žaibolaidžio aukštį ir daug kartų išplečia jo
apsaugos zoną. Aktyviojo žaibolaidžio
apsaugos zona siekia iki 100 metrų, priklausomai nuo žaibosaugos kategorijos, sumontavimo aukščio (ne mažiau
2-6 m virš aukščiausios statinio dalies)
ir aktyviojo žaibolaidžio gamintojo nurodytų parametrų.

gelį parametrų. Saugant pastatus nuo
tiesioginių žaibo išlydžių, stengiamasi nukreipti žaibo energiją į žemę tiesiausiu keliu, kiek įmanoma mažiau ją
sulaikant. Projektuojant ir įrenginėjant
žaibosaugos sistemas būtina vadovautis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga
nuo žaibo“, reglamentu „Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ bei šio reglamento nuorodomis į kitus dokumentus.
Žaibosaugos įrengimas pagal Lietuvoje
galiojančias normas skirstomas į keturias kategorijas.
Pirmos ir antros kategorijos žaibosauga įrengiama pastatuose arba lauko
aikštelėse, kur yra sprogių medžiagų,
skysčių, garų ir t.t. Pirmos kategorijos
žaibosaugai dažniausiai naudojami atskirai stovintys stropiniai žaibolaidžiai.
Pramoniniuose objektuose tokio tipo
žaibolaidžiai siekia iki 150 m aukščio.
Dažnai naudojami trosiniai žaibolaidžiai,

Žaibosaugos sistemą pastatui parenka
projektuotojas atsižvelgdamas į dau-
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4
6
7
2

3
4. Išorės įžeminimo sistema.
5. Energijos tiekimas.
6. Vanduo.
7. Dujos.

3 pav. Pastato potencialų išlyginimo sistema.

Žaibosaugos sistemos apžiūrimos kiekvienais metais, prieš žaibų sezono pradžią pagal STR 2.01.06:2009 „Apsaugos
nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba
kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio
dalys“. Žaibosaugos sistemos tikrinimo
periodiškumas:
- I ir II apsaugos klasės pastatams apžiūra atliekama kas 1 metai, tikrinimas
- kas 2 metus.

- Naudojant apsaugos nuo žaibo įrenginius sprogioje ar chemiškai aktyvioje
aplinkoje, apžiūrą reikia atlikti kas 6 mėn.,
o patikrinimą - kas 1 metai.

5

1. Bendra potencialų išlyginimo šyna.
2. Katodiškai apsaugotas rezervuaro
vamzdis.
3. Pagrindinis įžeminimo elektrodas.

Šiuo metu tradicinei žaibosaugai įrengti
Lietuvoje daugiausia naudojamas vielos
tinklas arba strypai. Visos naudojamos
detalės ir medžiagos turi būti atsparios korozijai. Daugiausiai naudojamos
karštai cinkuotos plieninės arba varinės
medžiagos. Jos yra ilgaamžės, atsparios
atmosferos pokyčiams. Pastatus esančius
ant aukštumų, kaimo vietovėse efektyviausiai apsaugo atskirai stovintys stropiniai žaibolaidžiai. Dideliems plotams
apsaugoti naudojami aktyvieji žaibolaidžiai - ekonomiškai naudingiau taip
apsaugoti ir kelis pastatus.

- III ir IV apsaugos klasės pastatams apžiūra atliekama kas 2 metai, tikrinimas
- kas 4 metus.

1

8

tada pastatas ar teritorija perdengiama
ištemptu trosu. Antros kategorijos žaibosauga įrengiama skaičiavimo centruose, gamyklose, kur yra daug elektroninės
ir kitos technologinės įrangos, taip pat
pastatuose, kur dirba didelis žmonių
kiekis. Kitiems pastatams ir statiniams
taikoma trečios ar ketvirtos kategorijos žaibosauga. Žaibosaugos kategorijos parenkamos pagal ,,Priešgaisrinės
saugos taisykles“, statybos techninį reglamentą ,,Aktyvioji apsauga nuo žaibo
STR 2.01.06:2009“.

8. Šildymas.
9. Žaibo apsaugos zona - 0.
10. Žaibo apsaugos zona - 1

Apsauga nuo viršįtampių
Labai svarbi žaibosaugos dalis yra apsauga nuo viršįtampių. Tai žaibosaugos
dalis, sauganti elektros ir silpnų srovių
tinklus, elektrotechnikos ir elektronikos
prietaisus nuo elektros tinklo perjungimo procesų ar žaibo sukeltų viršįtampių, statinių krūvių. Įvykus žaibo išlydžiui 1,5 km spinduliu, gali būti sugadinti elektros ir elektroniniai prietaisai
ir įrengimai, neturintys apsaugos nuo
viršįtampių. Kai žaibo išlydis pataiko į
šalia elektros energijos perdavimo lini-
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1.Aktyvinis žaibolaidis. 2. Žaibolaidžio laidininkas. 3. Įžemiklis. 4. Įžeminimo juosta (horizontalus įžemiklis). 5. Žaibo priėmiklis. 6. Žaibosaugos
tinklas. 7. Žaibosaugos lynas (troso žaibolaidis).

4 pav. Žaibosaugos įrengimo tipai.

jos esančius objektus ar į žemę, linijos
laiduose gali susiformuoti indukuoti
viršįtampiai, kurių amplitudė priklauso
nuo žaibo išlydžio atstumo iki elektros
linijų, ar kitos įrangos.
Apsauga nuo viršįtampių labai aktuali
energetikos, telekomunikacijų bei didelėms firmoms, kurios naudoja daug įvairios ir brangios aparatūros bei įrangos, o
taip pat ir gyventojams. Nuostoliai, kurie
patiriami dėl elektroninės, programinės,
o ir buitinės įrangos sugadinimo yra dideli ir sunkiai apskaičiuojami. Dažniausiai viršitampių šaltiniu būna atmosferinės iškrovos ir komutaciniai viršįtampiai
elektros įrangoje, ko pasėkoje atsiradę
elektromagnetiniai impulsai per elektros energijos tiekimo sistemą, įvairias
ryšių sistemas, taip pat televizijos ir radijo priėmimo antenas patenka į pastato vidaus elektroninę ar ryšių įrangą ir
ją sugadina. Viršįtampių lygis priklauso
nuo juos sukeliančių priežasčių. Pavojingiausi viršįtampiai susiformuoja žaiElektros jėgos
linijų komutaciniai
perjungimai

Žaibo iškrova

bo išlydžio metu, komutuojant elektros
linijas, vykstant pakartotiniams elektros
tinklo perjungimams.
Norint apsaugoti pastato elektros ir
telekomunikacijų įrangą nuo viršįtampių prasiskverbimų į pastatą, visuose
įvaduose parenkami atitinkamo tipo
iškrovikliai. Pastatuose elektros maitinimo grandinėse montuojamos trys
iškroviklių pakopos (B; C; D). Visi iškrovikliai atsiradusius viršįtampius per
potencialų išlyginimo šyną nukreipia į
įžeminimo sistemą. Pirmos pakopos iškrovikliai montuojami įvaduose, antros
pakopos - paskirstymo skydeliuose, o
trečios - prie saugomos įrangos, prietaisų. Panašiu principu nuo viršįtampių
apsaugomos telekomunikacinės, kompiuterinės sistemos ir kitos sistemos,
kurioms viršįtampiai sukelia trikdžius
arba gali juos sugadinti. Kokią apsaugos sistemą parinkti pastatui, įvertinęs
viršįtampių sukeliamą riziką, sprendžia
projektuotojas.

Trumpieji jungimai

Komutaciniai
perjungimai
elektroninės įrangos
el. maitinimo
grandinėse

5 pav. Žaibo sukeltų atmosferinių iškrovų ir komutacinių viršįtampų poveikis elektros ir kitai įrangai.
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Variacijos
branduoline tema
Bronius A. Rasimas
Lietuvos vyriausybė 2011 m. liepos 14
dieną paskelbė, kad Japonijos kompanijos Hitachi ir Hitachi GE Nuclear Energy pateikė ekonomiškai naudingiausią
pasiūlymą ir šias kompanijas Vyriausybė pasirinko strateginiu investuotoju į
Visagino AE. Energetikos viceministro
Koncesijos komisijos pirmininko Romo
Švedo (dabar jau atsistatydinusio), kuris
vadovavo investuotojų atrankai, teigimu,
pasiūlymų vertinimas apėmė ekonominių, teisinių bei techninių aspektų analizę, įskaitant investicijų dydį, pasirengimą
ir įsipareigojimą pradėti vykdyti parengiamuosius darbus dar prieš pasirašant
koncesijos sutartį. Pasak Romo Švedo šis
projektas ateities elektros rinkoje turi būti
neišvengiamai konkurencingas. „Tikslios
projekto sąnaudos be kita ko priklausys
ir nuo projekto lokalizavimo lygio - kiek
gali būti įtraukta vietos pramonė, taip
pat nuo finansinio susitarimo,“ – tvirtino R. Švedas, pabrėždamas, kad ir taip

labai sparčiai judama pirmyn, todėl kitos
detalės paaiškės ateityje. Naujos jėgainės deklaruojama galia yra 1300 MW, o
tai akivaizdžiai rodo, kad rezervą tokiai
galiai galės užtikrinti tik Rusija.
Nors susitarimo sąlygos neskelbiamos,
tačiau vien tai, kad investuotojas parinktas pagal Koncesijos komisijos pasiūlymus, rodo kad valstybės turtas bus tam
tikromis sąlygomis perduotas privatiems
asmenims ar privačioms bendrovėms*.
Kadangi naujai sukurta Visagino AE valdo praktiškai visą Lietuvos elektros energetikos ūkį, tik besąlygiškas skaidrumas
galėtų parodyti šio susitarimo šalių tikruosius tikslus. Kita vertus per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją nei viena
koncesinė sutartis energetikos srityje nepasiteisino. Galų gale vien Ignalinos AE
uždarymo – likvidavimo procesas rodo,
kad mūsų šalyje vis dar nėra žmonių
(ar teisėsaugos struktūrų), sugebančių
tvarkyti ar prižiūrėti ypač didelius pinigų

srautus, o statant Visagino AE laukiama
net 20 mlrd. Lt investicijų!
Po Fukušimos įvykių JAV branduolinės
energetikos įmonės bando įvertinti būtinus pakeitimus, galinčius užtikrinti visų
šiuo metu JAV veikiančių 104 reaktorių
saugumą. Ypač tai aktualu senstančioms
23 branduolinėms jėgainėms, kurios yra
tokios pačios konstrukcijos, kaip ir išsilydę Fukušimos reaktoriai. Branduolinio
Reguliavimo Komisija (NRC) nori greitų
veiksmų, kurie veiksmingai ir efektyviai
didintų reaktorių saugumą, todėl skubiai
ruošia reguliavimo dokumentų pakeitimus. Numatyti net regioninai reagavimo
centrai, galėsiantys operatyviai reaguoti
tiek technine pagalba, tiek ir gyventojų
apsaugos klausimais neįprastos situacijos
atveju. Tuo tarpu reaktorių savininkai ar
eksportuotojai pradeda skaičiuoti būsimas investicijas, nuogąstaudami, kad visa
tai gali padaryti branduolinę energetiką
nekonkurentabilia, lyginant su vis pingančiomis gamtinėmis dujomis, sparčiai

ENGLISH

Variations on the
Nuclear Issue
Summary

Bronius A. Rasimas
On July 14th 2011 the Lithuanian Government
declared that the Japan companies Hitachi
and Hitachi GE Nuclear Energy submitted the
most economically advantageous tender and
the Government selected the said companies
as the strategic investor into Visaginas Nuclear
Power Plant. According to Romas Švedas, the
Vice-minister of Energy and president of the
Concession Tender Commission, this project

must be inevitably competitive on the future
electrical power market. The declared power of a new power plant is 1300 MW, which
evidently demonstrates that only Russia can
ensure a reserve for such capacity. Though
the conditions of said agreement are not announced, the fact alone that the investor has
been selected based on the proposals of the
Concession Tender Commission shows that the
asset of the state will be transferred to private
persons and private undertakings under certain
conditions. Since the newly established Visaginas Nuclear Power Plant basically manages
the entire production of electricity, only unconditional transparency could reveal the real
objectives of the parties to said agreement. On
the other hand, neither concession agreement
in the field of energy was successful throughout the entire history of Lithuania.
After the Fukushima events the nuclear energy
countries are trying to evaluate the necessary

changes which may ensure the safety of own
reactors. The article deals with the methods
applied by the USA, France, Vietnam, Japan
and Germany in terms of nuclear energy. Although the number of countries attempting
to restrict the construction of large nuclear
plants and considering the possibilities to decentralize energy and develop alternative energy (Japan has even started to actively explore
the possibilities of installation of small nuclear
reactors) is increasing, the plans of Lithuania
are still not clear to the public. The declared
self-sufficiency in energy of the country may
become only the self-sufficiency of the power
engineers themselves.
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besivystančiomis „švarios anglies“, vėjo
bei saulės energetikos technologijomis.
Šiuo metu yra nemaža tikimybė, kad
naujų reguliavimo taisyklių patvirtinimas ir taikymas privers uždaryti kai kurias jėgaines. Branduolinio reguliavimo
sugriežtinimas saugumo sumetimais,
gali būti dar viena banga (po Černobylio
ir Fukušimos), galutinai užliesianti branduolinio renesanso svajonę.
Japonijos Nacionalinės politikos ministras Koichiro Gemba rugpjūčio mėnesį
žurnalui The Wall Street Journal pristatė nacionalinės strategijos pakeitimus.
Naujos kartos mažieji branduoliniai reaktoriai ko gero ir bus tas atsakas į šalį
apėmusią energetinę bei socialinę krizę po kovo mėnesio įvykių Fukušimoje. Japonijos branduolinių reaktorių gamintojai – Hitachi Ltd., Mitsubishi Heavy
Industries Ltd. ir Toshiba Corp. – aktyviai
dirba mažųjų branduolinių reaktorių vystymo strityje. Manoma, kad dar šį dešimtmetį jie pasirodys rinkoje. Kita naujovė
Japonijos energetinėje strategijoje yra
perėjimas prie mažos ir vidutinės galios
generuojančių šaltinių diegimo, juos
priartinant prie vartotojų. Kitaip tariant,
tai - perėjimas prie daugiau decentralizuotos energetinės sistemos, kuri yra

priešingybė dabar Japonijoje egzistuojančiai centralizuotai sistemai.
Vietnamas, planuojantis statyti rusiškos
technologijos branduolinę jėganę Pietų Kinijos jūros pakrantėje, kuri nutolusi nuo tektoninio lūžio vietos tik apie
100 km, taip pat nutarė nuodugniai ištirti visas grėsmes, susijusias su branduoline energetika. Tyrimas bus baigtas
2013 m. (Reuters informacija). Pagal turimą informaciją Vietnamas vis dar dar
nėra pasirašęs sutarties su Rosatom, kuri
ir ketina statyti minėtą jėgainę.
Prancūzijos Energetikos ministras Erikas
Besonas (Eric Besson) neseniai paskelbė
energetinės perspektyvos studijos akcentus, kur teigiama, kad apie 2040 m.
Prancūzija galimai visai nustos naudoti branduolinę energiją. „Mes studijuosime visus pasiūlytus scenarijus ir tai
bus atlikta objektyviai bei skaidriai,“ –
pareiškė ministras. Nuomonių tyrimas
Prancūzijoje dėl energetinės perspektyvos jau yra nepalankus branduolinei
energetikai – net du trečdaliai gyventojų
norėtų, kad palaipsniui būtų atsisakyta
branduolinių jėgainių paslaugų (Reuters
info), nors dabar apie 74 proc. elektros
energijos pagaminama kaip tik šiose
jėgainėse. Energetikos perspektyvų ty-

rėjai mano, kad Prancūzijos energetinė
politika dabar visiškai priklauso nuo artėjančių šalies prezidento rinkimų, įvyksiančių 2012 metų gegužę.
Tuo tarpu Vokietija dar šių metų gegužę
pareiškė, kad 2022 metais baigs eksploatuoti savo branduolines jėgaines ir šiuo
metu ruošia plačią energijos taupymo
ir alternatyviosios energetikos vystymo
programą. Apie branduolinės energijos
atsisakymą yra pareiškusios ir kitos tankiai apgyvendintos šalys – Italija, Šveicarija, Danija ir kitos. Tokiame kontekste Lietuvos Vyriausybės sprendimai dėl
branduolinės energetikos ateities yra
mažų mažiausiai kontraversiški.
Apie 2006 metus buvo pradėta taip vadinama„branduolinės energetikos renesanso“ kampanija, kuriai pradžią davė
JAV laikračio apžvalgininkas, pareiškęs,
kad „branduolinė energija yra žalia!“
(angl. Nukes Are Green!). Taip gudriai
buvo pradėta viešųjų ryšių kampanija,
kuri jaukė ir dar ilgai jauks mūsų protus.
Vertinant jau veikiančią branduolinę jėgainę tikrai gali susidaryti įspūdis, kad tai
aplinkos neteršiantis energijos šaltinis,
tačiau įvertinus visų jos įrenginių gamybą ir ypač branduolinio kuro gamybą, o
taip pat kylančius pavojus eksploatacijos
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metu, branduolinę energiją vadinti žaliąja būtų šventvagiška. O įvertinus tai,
kad branduolinio kuro atliekas paliksim
ateinančioms kartoms tūkstanmečiams,
galėtumėme prisiminti, kaip šiuo metu
mums atrodo beprasmiškos žmonių
aukos, kurių buvo pareikalauta statant
Egipto faraonų piramides.
Neseniai teko pavartyti „branduolinės
energetikos renesanso“ tema dar 2008
metais parašytą prof. Ričardo A. Miulerio
knygą„Fizikos vadovėlis būsimiems prezidentams“ (angl. Richard A.Muller „Physics for Future Presidents“). Tai labai įtaigiai
parašyta knyga, itin populiari JAV ir kitose
šalyse. Atkreipiau dėmesį, kaip tikroviškai
dar 2008 metais buvo aprašyta būsima
Fukušimos reaktorių griūtis:
„Kinijos sindromas. Šį terminą sugalvojo
kažkas turėjęs keistą humoro jausmą. Taip
buvo pavadinta pati blogiausia branduolinio reaktoriaus avarija, kokią tik galėtų
įsivaizduoti analitikai, turintys reikalų su
šiuolaikinės konstrukcijos JAV branduolinės energijos reaktoriais. Ši hipotetinė
avarija prasideda kuro išsilydymu. Prisiminkime, kad pagrindinė branduolinės
energijos reaktoriaus užduotis yra gaminti
šilumą ir kaitinti vandenį, kurio garai suka
turbiną ir elektros generatorių. Branduolinis skilimas parūpina šilumą, o vanduo
šią šilumą perduoda toliau. Sakykim, kad
vanduo dingo iš sistemos – gal dėl prakiurusio vamzdyno. Kas nutiks toliau?
Vienas dalykų, šitokioje situacijoje atsitinkančių nedelsiant, nustebina daugumą
žmonių: grandininė reakcija nutrūksta.
Taip įvyksta todėl, kad reaktorių aušinantis
vanduo yra tuo pačiu ir moderatorius; jis
sulėtina neutronus. Vandeniui dingus, neutronai nebesulėtinami, jie išlieka greitais
(t.y., tokiais, kokie ištrūko iš branduolio) ir,
dėka ypatingų urano-238 savybių, dauguma jų sugeriami tų branduolių, kurie neišspinduliuoja pakankamai neutronų tam,
kad vyktų ilgalaikė grandininė reakcija. Ir
ši reakcija nutrūksta. Nedelsiant.
Nežiūrint to, kad grandininė reakcija nutrūksta, reaktoriaus viduje lieka daug radi-

oaktyvumo, sukelto skilimo fragmentų –
pakankamai daug, kad neaušinamas vandeniu reaktoriaus vidus kaistų vis labiau.
Įprastinio tipo reaktoriuje šitokia situacija
iššaukia avarinio aušinimo vandens injekciją. Šia sistema privalomai aprūpinami
visi JAV reaktoriai.
Kai Černobylio branduoliniame reaktoriuje įvyko sprogimas, rusai paskelbė, kad
grandininė reakcija sustojo – šiuo atveju
taip įvyko todėl, kad sprogimas pažeidė
reaktoriaus korpusą. JAV Senato Žvalgybos komiteto pirmininkas pavadino tai
„akivaizdžiu melu“. Čia aš susigūžiau. Jis
painiojo grandininę reakciją su likusių
branduolinių fragmentų skilimu. Jis žinojo, kad radioaktyvumas nesiliovė, bet
nenutuokė, kad ir sovietai buvo visiškai
nuoširdūs. Tačiau faktas, kad grandininė reakcija nutrūko, buvo itin svarbus –
jis reiškė, kad gaminamos energijos lygis
drastiškai sumažėjo. Būkite geras ir prisiminkite tai, kai tapsite prezidentu.
Kas nutiks, jei ir avarinio aušinimo sistema nesuveiks? (Atsiminkite, mes bandome
įsivaizduoti pačią įmanomai blogiausią
avariją.) Jei taip atsitiks, reaktoriaus kuras dėl skilimo fragmentų liktinio poveikio kais toliau – kol galiausiai išsilydys.
Dėl karščio išsilydys ir kapsulių, kuriose
buvo kuras, sienelės, ir karštas išsilydęs
kuras sutekės į reaktoriaus plieninio kevalo apačią, kur sudarys klaną. Išsieikvojant irstantiems branduoliams, radioaktyvumo lygis sparčiai kris. Net ir šitokiu
atveju, kaip rodo apskaičiavimai, kuro
klanas gali įkaisti dar labiau, gal net iki
reaktoriaus kevalo plieno lydymosi temperatūros. Jei jis šitaip prasiverš iš kevalo,
radioaktyvios medžiagos gali imti ardyti betonines apsauginio pastato grindis.
Šios grindys yra keleto pėdų storio – bet
ar galime būti tikri, kad karštas išsilydęs
kuras neprasiverš ir pro jas? Jei taip atsitiks, radioaktyvumas išeis į išorę. Tada
lakios branduolinių atliekų dujos pateks
ir į atmosferą. O karštas suskystėjęs kuras
galės ir toliau lydyti sau kelią žemyn. Jei
jis liks sukoncentruotas, tai tiesiog keliaus
sau toliau – „iki pat Kinijos“...

Ne, Kinijos jis vis dėlto nepasieks – be to,
Kinija ir nėra kitoje Žemės rutulio pusėje
nei vieno iš mūsiškių branduolinių reaktorių atžvilgiu. Nepanašu, kad kuras nukeliautų labai toli, nes jis išplis į šalis ir dėl
to atvės. Bet tai menka paguoda. Reaktoriaus apsauga pažeista. Daugiausia rūpesčių pridarys radioaktyvios dujos ir lakūs
elementai, kaip, pvz., jodas. Būtent tai ir
buvo priežastis daugumos susirgimo vėžiu
atvejų po Černobylio avarijos“. (Richard
A. Muller „Physics for Future Presidents“,
2008, Juozo Karvelio vertimas).
Retas kuris futurologas visa tai galėjo
geriau aprašyti, tačiau apie vieną dalyką
reikėtų pakalbėti plačiau. Dar ir dabar
manoma, kad techninių avarijų tikimybė
yra arba atsilikusiose šalyse, arba šalyse
su neatsakingu požiūriu į žmonių, technologijų ar technikos saugumą. Tačiau
tikroviškai aprašyta techninė avarija įvyko
Japonijoje – aukštų technologijų, darbo kultūros šalyje, aukštų technologijų
šalies gamintojo reaktoriuose. Išvada
labai paprasta – avarija gali įvykti bet
kur lemtingai sutapus gamtos įnoriams,
žmonių klaidoms ar jų piktai valiai. Net
Černobylio avarijos oficiali versija yra
„eksperimento, skirto patikrinti reaktoriaus saugumui vykdymas“, tai yra visa
tai įvyko, kas pagal dabartinę terminologiją vadinama nepalankiausių sąlygų
išbandymu (angl. Stress test).
Avarijos tai įvyksta, tai neįvyksta. Liaudies patirtis vistik tvirtina, kad ir lazda
gali iššauti. Rizikuoti savo tautos istorine teritorija – ar tai ne savižudybė? Galų
gale ko siekia mūsų vyriausybė – elektros
vartotojų ar tik pačių energetikų „energetinės nepriklausomybės“?
www.nefas.eu
--------------*koncesija [lot. concessio – leidimas, nuolaida]:
1. sutartis dėl valstybei ar savivaldybėms priklausančių
gamtos turtų, įmonių ir kitų ūkinių objektų atidavimo
privatiems asmenims ar jų bendrovėms eksploatuoti
tam tikromis sąlygomis;
2. koncesijos pagrindais organizuota įmonė.
Tarptautinių žodžių žodynas, Alma littera, 2008.
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Vilniaus
elektrinei Nr.2 -

60
metų
VE-2 vaizdas užbaigus pirmus tris statybos
etapus. Dešnėje pusėje matome nuožulnią
galeriją kuro transporteriui. 1959 m.

Vilius Šaduikis,
Lietuvos energetikų senjorų klubo
prezidentas

Truputis istorijos
Vilniuje pirmoji centrinė elektrinė (dabar – Energetikos ir technikos muziejus)
pradėjo veikti dar 1903 metais. Tarpukaryje Lenkijos valdžia Vilnių priskyrė prie
„Lenkija B“ grupės, arba antraeilių periferijos miestų, kurių vystymąsi stabdė
speciali muitų, transporto tarifų, kreditų sistema ir kitos priemonės. Augo tik
ta pramonė, kurios gaminiai priklausė
prie būtiniausių vartojimo reikmenų ir
turėjo paklausą vietinėje rinkoje. Nors ir
praradęs savo reikšmę buvusių Rusijos
gubernijų pramoniniame ir prekybiniame gyvenime, Vilnius, tenkindamas šio
krašto gyventojų ūkinius ir kultūrinius
poreikius, pamažu vystėsi.
Apie 1924 m. pramonė pasiekė prieškarinį lygį. Pagyvėjus pramonei ir dėl
to pasitaisius miesto finansinei būklei,
Vilniaus magistratas susirūpino miesto elektrifikacija. Veikiančios centrinės

elektrinės būklė dėl blogo eksploatavimo karo ir pokario metais buvo kritinė:
elektrinės įrengimai dažnai neveikdavo,
trūko elektros energijos, o vakarais dažnai tamsoje skendėjo ištisi miesto rajonai. 1924 m. miesto centrinės elektrinės
direktoriumi buvo paskirtas inžinierius
Juliušas Glatmanas, kuriam pavesta parengti elektrinės rekonstrukcijos projektą. Kitų specialistų siūlymai statyti
naują elektrinę prie geležinkelio arba
hidroelektrinę prie Neries buvo atmesti: tam reikėjo daug lėšų ir laiko (tik vėliau po galingų potvynių Vilniuje 1931
ir 1934 metais, 1938 m. buvo grįžta prie
idėjos statyti 14 MW hidroelektrinę Turniškėse). J. Glatmanas greitai parengė
elektrinės rekonstrukcijos projektą ir
ėmė jį realizuoti: 1926 m. pradėjo veikti
nauja 1 800 kW galios garo turbina (ją
ir dabar galima apžiūrėti Energetikos ir
technikos muziejuje), 1928 m. – antroji
3000 kW galios turbina ir du garo katilai, o 1937 m. – trečioji 3 700 kW turbina. Elektrinės galia pasiekė 8,5 MW ir
iki 1940 m. daugiau neaugo.

Elektros energijos gamyba Vilniaus centrinėje elektrinėje po truputį didėjo, tačiau vienam miesto gyventojui elektros
energijos vidutiniškai teko labai mažai:
1923 m. – 27 kWh, 1937 m. – 57 kWh,
o tai tuo metu buvo maždaug 3 kartus mažiau negu Šiauliuose, 4 kartus
mažiau negu Kaune ir 6 kartus mažiau
negu Klaipėdoje. Nors 1938 m. Vilniaus
namų ūkiui teko 58 proc. visos sunaudotos elektros energijos (14 proc. teko
gatvių apšvietimui, 28 proc. - pramonei) ir buvo apšviesta 5 211 namų, tačiau apie pustrečio tūkstančio namų
buvo dar neelektrifikuoti ir naudojosi
žibalinėmis lempomis. Elektros savikainą didino brangus kuras – akmens anglys iš geležinkelio stoties buvo vežiojamos arkliais. Kurą vežiodavo 30 vežimų, pakraunant į juos vidudiniškai 1,5 t
akmens anglių (durpių). 1939 m. prasidėjęs II Pasaulinis karas tik pablogino
padėtį. 1944 m. vokiečiai atsitraukdami
susprogdino Vilniaus centrinę elektrinę.
Liko tik 800 kW galios geležinkelio elektrinė, bet ji pirmoje eilėje turėjo aptarnauti geležinkelį. 1945 m. Vilnius gavo

Broniaus Rasimo nuotr.
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VE-2 bendras vaizdas

du amerikietiškus General Electric firmos
3 000 kW galios energetinius traukinius,
kurie buvo pastatyti Gervėčių rajone. Jie
pirmuosius 3-4 pokario metus tenkino
didžiąją dalį Vilniaus elektros energijos
poreikių. Buvo aišku, kad Vilniui reikia
stacionarios galingos elektrinės. Dar
1945 m. žemiau Vingio parko prie Neries upės buvo išskirtas 31,8 ha plotas
naujai elektrinei statyti.

VE-2 statyba
Vilniaus termofikacinę elektrinę VE-2
projektavo Šiluminių elektrinių projektavimo instituto Teploelektroprojekt Lvovo
skyrius. Statyba vyko trim etapais. Buvo
numatyta naudoti vietinį kurą – Baltosios Vokės ir Margių durpynų frezerines
durpes, tačiau vėliau, pastačius elektrinę,
teko naudoti Radviliškio, Ežerėlio ir net
Baltarusijos durpynų durpes. Kurui transportuoti į elektrinę suprojektuotos geležinkelio atšakos iš Panerių ir iš Vilniaus
prekių stočių. Visos elektrinės sąmatinė
vertė siekė 16 mln. rublių. Statyba buvo
pradėta 1948 m., genrangovas – TSRS
Statybos ministerijos specialioji valdyba
TECstroj, statybose dirbo ir karo belaisviai vokiečiai. Kartu su pastato statyba
buvo montuojami pagrindiniai įrengimai: angliška Parsonso firmos 12 MW
turbina su 16 Gkal/h našumo boileriu

ir tos pačios firmos 6 300 V įtampos generatorius, taip pat du Babkok-Vilkoks
firmos 75 t/h garo katilai. Pagalbiniai
įrengimai ir 6 kV skirstyklos komutacinė
aparatūra taip pat buvo angliški. Visi šie
įrengimai buvo gauti pagal susitarimą
iš sąjungininkų gautos vienos elektrinės dalis, kita elektrinės dalis – turbinos ir įranga – pateko į Estiją. 1951 m.
rugsėjo 27 d. pirmasis turboagregatas
pradėjo veikti. Šis 12 MW agregatas Vilniaus miesto energetinę galią padidino
du kartus ir leido atsisakyti energetinių
traukinių, sudarančių nemažai eksploatacinių sunkumų.
Antrame elektrinės statybos etape
1953 - 1955 m. buvo sumontuota Briansko gamyklos 12 MW turbina ir trečias,
Barnaulo katilų gamyklos, 75 t/h našumo
garo katilas. Toliau, elektrinės III-e statybos etape, 1955-57 m. sumontuojamos
dar dvi 12 MW turbinos (Briansko mašinų
gamykla) ir 3 garo katilai (Barnaulo katilų gamykla). 1958 m. elektrinė pasiekė
48 MW galią ir tuo jos statyba baigėsi.
Be pagrindinio korpuso, kuriame buvo
katilinė, mašinų salė, elektros energijos
skirstyklos, pastatyta daug kitų pastatų ir įrenginių, be kurių tokia elektrinė
negalėjo veikti: kuro tiekimo estakada,
iškrovykla, vandens valymo įrenginiai,
mazuto ir alyvos ūkiai, sandėliai, siurbli-

nės, tarnybinis korpusas ir kt. Durpėms
smulkinti buvo įrengti smulkintuvai, o
kurui paduoti į bunkerius – dvi juostinių transporterių estakados. Tik durpių
sandėlys buvo mažas – 4 200 t (vėliau
išplėstos iki 8 000 t durpių ir 6 000 t
akmens anglių). Mazuto ūkis irgi buvo
mažas – tik 500 t talpos. Šalia elektrinės
buvo pastatyti keli gyvenamieji namai,
valgykla, parduotuvė, biblioteka, paštas,
vaikų darželis, garažai.

Elektrinės įranga
Visi keturi elektrinėje sumontuoti genetatoriai buvo 12 MW galios, 6 300 V
įtampos, aušinami oro ciklu. Pirmasis
generatorius buvo angliškas, antrasis –
vokiškas (Sansenverko-Nyderzedlico gamykla), o trečias ir ketvirtas pagaminti
Charkovo šilumvežių gamykloje. Kiekvienas generatorius turėjo savo žadinimo
mašiną, o rezervinė buvo visų bendra.
Generatoriai turėjo išilginę diferencinę
apsaugą, įtampos koregavimą ir žadinimo kompaundavimą, automatinį lanko
gesinimą ir kitas apsaugas.
Elektros ūkio jungtys buvo įrengtos keliose skirstyklose. Pagrindinėje, uždaroje
dviejų aukštų 6 kV skirstykloje buvo trys
šynų sekcijos, kurių dvi turėjo angliškus
Rejrolo firmos alyvinius jungtuvus; 31
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toks jungtuvas buvo ir 6 kV uždaroje
elektrinės reikalams skirtoje elektros
skirstykloje. 35 kV atviroje skirstykloje
buvo 3 narveliai su Rejrolo firmos 38,5 kV
vienbakiais alyviniais jungtuvais; kiti
penki jungtuvai – VDM-35 tipo, pagaminti Rusijoje. Buvo įrengtas ir vienas
angliškas įtampos aukštinimui (6/35 kV)
Parsonso firmos transformatorius. Iš šios
skirstyklos ėjo trys 35 kV elektros tiekimo
linijos į miesto „Šiaurinę“ pastotę (pastatytą 1951 m.), į Baltąją Vokę ir į Grigiškes (abi pradėtos eksplotuoti 1953 m.).
Iš centrinio valdymo pulto buvo galima
valdyti visus pagrindinės 6 kV skirstyklos,
35 ir 110 kV atvirų skirstyklų jungtuvus.
Jame įrengta ir automatinio sinchrovizavimo sistema. 1958 m. pradėjo veikti
110 kV atvira skirstykla, kurioje sumontuoti MKP-110 ir MKP-160 tipo alyviniai
jungtuvai ir du įtampos aukštinimo
(6/35/110 kV) Zaporožės transformatorių gamyklos transformatoriai. Iš čia
išėjo antroji respublikoje 110 kV elektros tiekimo linija, sujungusi Vilnių ir
Kauną; tai buvo pirmoji Lietuvoje ant
gelžbetoninių atramų nutiesta linija,
padėjusi pagrindą bendrai respublikos
energetinei sistemai.

VE-2 plėtra ir rekonstrukcija
Pradžioje elektrinė aprūpindavo Vilnių
elektros energija, o nuo 1955 m. pradėjo
tiekti pramonei, o vėliau ir gyvenamiems
namams, šilumą. Tam reikalui elektrinėje buvo išskirtas šilumos tinklų cechas,
kurio pagrindu 1958 m. rugsėjį buvo
sukurta įmonė „Vilniaus šilumos tinklai“
(Likimo ironija – VE-2 1997 metais buvo
prijungta prie išaugusios AB „Vilniaus šilumos tinklai“cecho teisėmis). Padėtis
pradėjo keistis, kai pradėjo veikti Kauno
HE (1959 m.) ir Lietuvos VRE (1962 m.).
VE-2 – pirmoji didelė pokario metų Lietuvos elektrinė morališkai paseno, nors
ji ir buvo pagrindinė elektros energijos
tiekėja Vilniui 1951- 1963 m., o kartu
su senąja centrine elektrine aprūpino
dideliais industrializacijos žingsniais
žengiančią miesto pramonę, sudarė
galimybes jai augti ir plėtotis, jos vienintelės nešė šviesą į griuvėsius nusimetusias gatves ir skverus, į atstatytus
ir naujus namus.
Dėl augančių šilumos poreikių, 1966-69 m.
visos keturios turbinos buvo rekonstuotos darbui termofikaciniu režimu, t. y.
turbinos pritaikytos veikti su pablogintu
vakuumu – atidirbusiems garams aušinti į kondensatorius buvo tiekiamas ne
Neries vanduo, o iš vartotojų grįžtantis
40-50 laipsnių šilumos tinklų vanduo.
Kondensatoriuje sukondensuota garų

šiluma nebuvo išleidžiama į Nerį, o
atiduodama šilumos tinklų vandeniui.
Ši turbinų rekonstrukcija nesumažino
elektros galios, bet padidino šiluminę,
o svarbiausia – pakėlė jos darbo ekonomiškumą. Anksčiau 1 kWh elektros
energijos pagaminti buvo sunaudojama po 450 g sutartinio kuro, o po rekonstrukcijos 1975 m. pakako 172 g, o
2005 m – 100 g. Atatinkamai sumažėjo ir 1 kWh savikaina. Augant naujiems
Vilniaus mikrorajonams (Lazdynai, Karoliniškės, Justiniškės, Šeškinė) rekėjo
vis daugiau šilumos. Dėl to jau 1965 m.
sumontuojamas pirmas 100 Gkal/h našumo vandens šildymo katilas, iš viso
sumontuoti 4 PTVM-100 ir 3 KVGM-100
katilai. Šių katilų reikmėms išplečiamas
mazuto ūkis su dvidešimt šešių tūkstančių tonų mazuto talpomis. Kai Vilnių pasiekė Dašavos dujos, visi katilai
buvo pritaikyti deginti dujas. Elektrinė
visą laiką turėjo tikrai kvalifikuotus ir
kūrybingus, vyriausiuosius inžinierius:
1951-76 m. – Maksimilijonas Sargautis,
1976-88 m, – Kazys Žilys, 1988-95 m. –
Vytautas Miškinis. Jie tobulino visas
elektrinės grandis – dar pačioje jos veikimo pradžioje rekonstruoti I ir II angliški
garo katilai, 30 proc. padidintas jų garo
šildytuvų plotas. Buvo automatizuotas
katilų bunkerių pripildymas durpėmis,
todėl reikėjo mažiau žmonių, jiems nereikėjo dirbti sveikatai kenksmingo,
dulkėto darbo, taip pat automatizuotas katilų darbas – jie pradėti valdyti iš
specialaus pulto. Kadangi nuolat buvo
diegiamos naujovės, elektrinė ir šiandien
darbinga. Fiziškai ir moraliai susidėvėję
įrenginiai keičiami. 1986-87 m. nurašyti
ir demontuoti garo katilai Nr. 1 ir Nr. 2

Biokuro transporteris.

bei du turbogeneratoriai, rekonstruotos
elektros skirstyklos.

Dabartinė situacija
Šiandien VE-2 disponuoja 928 MW šilumos galia ir 29 MW elektros galia. Dirbdamos kartu su VE-3, kurios šilumos galia 604 MW, jos turi bendrą 1 532 MW
galią ir visiškai aprūpina šiluma beveik
visą Vilnių. Išimtys – Naujoji Vilnia, kurią šiluma aprūpina RK-2, ir Grigiškės,
kuriai šiluma perkama iš AB „Grigiškės“.
VE-2 ir VE-3 yra sujungtos dviem 1,0 m
diametro magistralėmis. Grįžtantis iš
centralizuoto šildymo tinklų vanduo iš
dalies pašildomas pirmiausia VE-2 turbinos kondensatoriuose ir boileriuose,
o toliau tiekiamas į VE-3 tolesniam šildymui. Iš VE-3 vanduo yra grąžinamas
atgal į VE-2, kur galutinai pašildomas
vandens šildymo katiluose, o pasiekus reikiamą temperatūrą, tiekiamas į
miesto centrinio šildymo tinklus. VE-2
vandens paruošimo įrenginiuose naudojamas vanduo iš Neries, kuris tiekiamas kranto siurblinės siurbliais. Vanduo
yra išvalomas mechaninio valymo ir katijonitiniuose filtruose, vėliau tiekiamas
nuostoliams padengti šilumos tinklų
magistralėse ir garo katiluose.
2006 m. VE-2 buvo rekonstruotas vienas
iš garo katilų, kuris anksčiau buvo kūrenamas durpėmis, o dabar pritaikytas
biokuro ir durpių kūrenimui. Tai kol kas
galingiausias Lietuvoje (60 MW) garo
katilas, naudojantis vietinį kurą.
Nuo 2002 m. balandžio 1 d., kaip įmonės
„Vilniaus šilumos tinklai“ padalinys, VE-2
išnuomota 15-kai metų Dalkia įmonių
grupei, kurią eksploatuoja tam sukurta
UAB „Vilniaus energija“.
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Novatoriška
testavimo įranga
UAB „Gerhard Petri Vilnius“ pristato dar vieną pasaulinio lygio gamintoją Lietuvos rinkai. b2electronic – tai pasaulyje
pripažintas Austrijos gamintojas savo asortimente turintis aukštos įtampos bandymo, diagnostikos bei dielektrinės
alyvos testavimo įrangą. Daugiau nei prieš dešimt metų sukurta b2highvoltage technologija ir įranga neturi lygių
dėl savo inovatyvumo, nedidelio įrenginių svorio bei matmenų ir funkcionalumo. Tvirta ir priežiūros nereikalaujanti
konstrukcija, ilgas veikimo laikas, itin didelis dėmesys darbuotojų saugumui – visa tai leidžia b2highvoltage HVA
(VLF) technologijoms pirmauti aukštos klasės įrengimų rinkoje. Kompanijos produkciją sėkmingai išbandė ir naudoja
daugelis elektros tiekimo kompanijų visame pasaulyje.
Kompanija klientams siūlo ypač žemo dažnio (angl. very low frequency, VLF), Tan Delta (TD) ir dalinės iškrovos (angl.
partial discharge, PD) įrangą.

HVA (VLF) ypač žemo dažnio diagnostikos įranga
Yra žinoma, kad testuojant kabelius DC būdu XLPE ir EPR kabelių izoliacija gali būti pažeidžiama, kabeliai sugadinami.
Taip pat nustatyta, kad kabelius testuojant DC būdu negalima aptikti rimtų kabelio defektų. Kadangi kabelio defektų
išankstinis nustatymas yra pagrindinė kabelių diagnostikos
užduotis, DC bandymų atsisakoma. Dabar dauguma kabelių
gamintojų rekomenduoja naudoti būtent ypač žemo dažnio
AC kabelių bandymų diagnostiką, kuri leidžia operatoriui
nustatyti rimtus kabelio izoliacijos gedimus, nepažeidžiant
likusios sveikos izoliacijos.
HVA (VLF) įrenginių, veikiančių ypač žemu dažniu (AC – 0,1Hz)
panaudojimas itin platus – jais galima bandyti XLPE, PE, EPR,
PILC kabelius, taip pat kondensatorius, perjungiklius, transformatorius, izoliatorius, šynas.
b2electronic siūlo visapusišką VLF įrangos, galinčios dirbti nuo 30kV iki 200kV, asortimentą. Įrengimai yra mažų gabaritų ir svorio, todėl jais naudotis itin patogu. Naudojant
b2electronic HVA serijos įrenginius, galima tikrinti įvairią įrangą iki 138 kV. Ypač žemo dažnio technologija yra išskirtinė
alternatyva didelei ir brangiai rezonansinei aukštos įtampos
kabelių testavimo įrangai, veikiančiai 50 Hz dažniu.

Kompaktiškas, bet galingas įrenginys HVA60 gali
bandyti nuo 3 iki 15 km kabelių linijas
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Mažiausias HVA serijos įrenginys HVA30 sveria vos 19 kg

TD30 ir TD60 „Tan Delta“ diagnostikos įrenginiai

HVA (VLF) įrangos operatorius gali keisti veikimo dažnį, taip
pat pasirinkti dvipolišką nuolatinę srovę. Šio gamintojo HVA
(VLF) serijos įrenginiai yra „sauso“ tipo – juose nenaudojami
alyva užpildomi komponentai, o tai sumažina aktyvios priežiūros poreikį. Įrangos darbo laikas yra neribojamas.

prastas ir patikimas bandymų metodas, kuriuo galima nustatyti
dielektrinę kabelio ar kitos elektros infrastruktūros būklę.

HVA serijos įranga valdoma naudojantis dideliu LCD ekranu
ir gali būti programuojama taip, kad atitiktų kiekvieno vartotojo poreikius. LCD ekranas nuolat informuoja operatorių
apie kabelio bandymo duomenis – išeinančiąją įtampą ir srovę, izoliacijos varžą, bandymo laiką. Kartu yra integruota unikali osciloskopo funkcija, kuri parodo aukštos įtampos iškrovos bangos sinusoidę, taip pat bangos pertrūkius bandymo
metu. HVA įrenginiuose taip pat sumontuota gausybė darbo saugą užtikrinančių priemonių, tokių kaip Dual Discharge
Device (DDD®), iškrovos ir įžeminimo sistemos.

Tan Delta diagnostikos įranga
Tan Delta (dar žinomi kaip Jėgos faktoriai) - yra patikrintas, pa-

b2electronic gaminami TD 30 ir TD60 tipo Tan Delta įrenginiai
(skirti naudoti kartu su HVA (VLF) serija) tinka XLPE, PE, EPR,
PILC kabeliams, kondensatoriams, perjungikliams, transformatoriams tikrinti. Vadinamieji „vandens medžiai”, susidarantys
kabelio izoliacijoje, naudojantis šiuo metodu gali būti lengvai
ir aiškiai identifikuoti. Tan Delta įrenginys yra lengvas ir funkcionalus naudoti, o HVA (VLF) tarnauja kaip idealus aukštos
įtampos įrenginys Tan Delta priedėliui.
TD įrenginiai leidžia atlikti testus ypač greitai. Rezultatai yra
išsaugomi ir gali būti perkelti į kompiuterį Bluetooth ryšiu. Su
šia įranga operatorius gali sukurti bandomo objekto atspaudą,
kurį gali lyginti su ateityje atliekamais Tan Delta bandymais.
Rutininis kabelių patikrinimas ir gautų rezultatų palyginimas
leidžia efektyviai įgyvendinti nuolatinę kabelių priežiūrą.

Dalinės iškrovos įranga
Dalinės iškrovos matavimas tradiciškai būdavo atliekamas
begarsėje erdvėje, pvz., Faradėjaus narve. Šis reikalavimas
praeityje reiškė, kad dalinės iškrovos metodo taikymas buvo
negalimas lauko sąlygomis. Dabar modernių elektroninių
filtrų ir valdymo sistemų dėka tai tapo įmanoma. Šis būdas
leidžia nustatyti dalinės iškrovos kabelio izoliacijoje vietą ir
imtis atitinkamų prevencinių veiksmų, taip išvengiant nuostolių ir elektros tiekimo sutrikimų.
b2electronic gamina keletą variantų tokio tipo įrangos: PD30,
PD60 ir PD90. Šie įrengimai skiriasi tik savo darbine momentine aukščiausia įtampa (nuo 33 iki 90 kV) ir gabaritais. Įrenginiai ne tik nustato iškrovos dydį, jie taip pat gali nustatyti
apytikslę iškrovos vietą kabelių linijoje.
Papildomos techninės informacijos teirautis UAB „Gerhard
Petri Vilnius“.

BA60 izoliacinės alyvos bandymo įrenginys

Lietuvos Vokietijos
UAB “Gerhard Petri Vilnius“
Naugarduko 96, 03011 Vilnius
Tel: +370 5 2395209
Fax: +370 5 2133306
El.paštas: gerpetri@gph.lt
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Mindaugas Jablonskis,
advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous”
vadovaujantis teisininkas, advokatas

Konkurencija elektros
rinkoje: ar reikia
skelbti vartotojus,
kuriems visuomeninis
tiekėjas neprivalo
užtikrinti elektros
energijos tiekimo?
Pagal Lietuvos elektros rinkos liberalizavimo planą kiekvienais metais mažėja
elektros vartotojų, kuriems visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją. Per 2011 m. nepriklausomą tiekėją
turėtų pasirinkti 100 kW galios elektros
vartotojai, o per 2012 m. – 30 kW galios
vartotojai. Taigi kasmet daugėja elektros
vartotojų, kurie netenka teisės į visuomeninio tiekėjo tarifus.
Nepriklausomo elektros tiekėjo nepasirinkusiems vartotojams visuomeninis
tiekėjas taiko elektros kainą, kuri pagal
Elektros energetikos įstatymo 25 str. 6 dalį
yra lygi faktinės visuomeninio tiekėjo
elektros įsigijimo, elektros persiuntimo,
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų

ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų
sumai. Faktinė elektros energijos įsigijimo kaina 2011 m. kilo nuo 16,01 ct/kWh
sausį iki 19,08 ct/kWh birželį (be akcizo ir PVM, išsamiau žr. čia: http://www.
lesto.lt/lt/verslui/elektros-energijoskainos-ir-tarifu-planai/garantinio-tiekimo-kainos/1075), todėl nepriklausomi elektros tiekėjai, siūlantys mažesnes
elektros kainas, galėtų aktyviai vykdyti
tokių vartotojų švietimą. Taip vartotojams būtų sudaromos galimybės įgyti
žinių ir gebėjimų, reikalingų įsigyjant
ir naudojant elektros energiją liberalizuojamoje elektros rinkoje. Kita vertus,
informuotas vartotojas prisideda prie
konkurencingos elektros rinkos kūrimo.
Estijos perdavimo sistemos operatorius
paskelbė laisvųjų elektros vartotojų sąrašą, kad nepriklausomi tiekėjai galėtų
mažesnėmis sąnaudomis skatinti pardavimus, švietimą ir efektyvią konkurenciją. Laisvųjų elektros energijos vartotojų Estijoje sąrašą galima rasti internete:
http://elering.ee/public/Elektriturg/VabatarbijaleTarnija_vahetus/Vabatarbijate_nimekiri_20110413.xlsx.
Juridiniai asmenys, kurie turi pasirinkti
nepriklausomą tiekėją, Lietuvoje nėra
skelbiami. Nepriklausomi tiekėjai nesunkiai identifikavo didžiąją dalį 400 kW
galios vartotojų, kadangi didžiausi elektros vartotojai buvo viešai žinomi dėl jų
veiklos specifikos. Nepriklausomi tiekėjai
galėjo nuspėti dalį 100 kW galios elektros vartotojų, tačiau kita dalis vartotojų (pvz., 30 kW vartotojai) yra sunkiau
identifikuojami remiantis viešai prieinamais šaltiniais.
Visuomeninis tiekėjas žino vartotojų
objektų leistinąją naudoti galią ir galėtų
paskelbti vartotojų sąrašą (t.y., juridinių
asmenų pavadinimus), tačiau nei viename teisės akte nėra tiesiogiai numatyta
prievolė tai padaryti. Kita vertus, elektros
tiekimo rinka dar nėra tokia konkurencinga, kad nepriklausomi elektros tiekėjai nepaisydami galimų sąnaudų galėtų
drąsiai investuoti į rinkos tyrimą, siekiant
identifikuoti potencialius vartotojus. Natūralios monopolijos poziciją užimantis
visuomeninis tiekėjas disponuoja šia
informacija dėl istoriškai susiklosčiusių priežasčių, todėl kyla klausimas ar
visuomeninis tiekėjas turėtų pasidalinti šia informacija su savo konkurentais
elektros tiekimo srityje.
Verslo praktikoje klientų sąrašus bei
užsakytų paslaugų kiekius (šiuo atveju
galią kW) įprasta laikyti komercine paslaptimi, kuri negali būti atskleista be
konfidencialios informacijos savininko

sutikimo. Be to, nėra aišku, ar vartotojas sutinka, kad jo elektros objekto leistinoji (sutartinė) galia būtų atskleista
tretiesiems asmenims be vartotojo sutikimo.
Praktinis pavyzdys padės geriau perprasti šią problematiką. Tarkime, kad
visuomeninis tiekėjas 2012 m. sausio
mėn. paskelbia sąrašą juridinių asmenų
(nurodant tik pavadinimą), kurie turėjo
pasirinkti nepriklausomą tiekėją, bet jo
nepasirinko. Tokiu būdu visuomeninis tiekėjas atskleistų vartotojus, kurie turi bent
vieną vartotojo objektą, kurio leistinoji
naudoti galia nuo 2010 m. liepos 31 d.
ar nuo vėlesnės datos yra 30 kW ar didesnė. Ar galima būtų pripažinti, kad
tokiu būdu būtų atskleista konfidenciali
informacija? Ar galėtų išvardinti elektros
vartotojai reikšti pagrįstas pretenzijas
visuomeninis tiekėjas?
Jeigu pripažintume, kad nepriklausomo
elektros tiekėjo pasirinkimas yra privalomas, tai juridinių asmenų, nepasirinkusių
visuomeninio tiekėjo, paviešinimas nepriklausomiems tiekėjams neturėtų būti
laikomas konfidencialios informacijos atskleidimu. Kita vertus, turime pripažinti,
kad galimų klientų sąrašas paskatintų
konkurenciją tarp tiekėjų, todėl informacijos atskleidimas pirmiausiai būtų
naudingas patiems vartotojams. Šiuo
metu nepriklausomo tiekėjo nepasirinkusiems vartotojams visuomeninis
tiekėjas taiko tarifus, kurie gali būti didesni nei visuomeninio tiekėjo tarifai.
Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad nepriklausomi tiekėjai jiems galėtų pasiūlyti
geresnius tarifus.
Jeigu vartotojo mokumas kelia abejonių,
jis turi labai mažai galimybių tikėtis geresnių tarifų. Šia prasme visuomeninio
tiekėjo informacija apie tai, kad klientas
turėjo, bet nepasirinko nepriklausomo
tiekėjo, gali sukelti abejones dėl vartotojo mokumo. Ką daryti siekiant išvengti
šios dviprasmiškos situacijos?
Nepriklausomo tiekėjo teisė gauti sąrašą juridinių asmenų, kurie atitinkamais
kalendoriniais metais formaliai privalėjo
pasirinkti nepriklausomą tiekėją, leistų
išvengti dviprasmiškų situacijų ir padidintų konkurenciją elektros rinkoje.
Įpareigojimą visuomeniniam tiekėjui
atskleisti nepriklausomiems tiekėjams
elektros vartotojus, kurie 2012 m. praras
teisę į Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos reguliuojamus tarifus, galėtų nustatyti Komisija, Energetikos ministerija arba teismas.

HAUPA didelės galios LED
žibintuvėlis kasdieniam
naudojimui
Nr. 3 (10) 2011

Itin galingi esant minimaliai
maitinimo elementų apkrovai dėl
moderniausių CREE LED
apšvietimo priemonių

Lifetime

10000

  Valstybės narės. Teisinis įpareigojimas visose valstybėse narėse sukurti energijos taupymo sistemas, pagal
kurias energijos skirstytojai arba mažmeninės prekybos
energija bendrovės, įgyvendindamos tokias efektyvaus
energijos vartojimo priemones kaip šildymo sistemos
efektyvumo didinimas, dviejų stiklų stiklo paketų langų
arba šilumą izoliuojančių stogų montavimas galutiniams
energijos vartotojams, bus įpareigotos kasmet sutaupyti
1,5 proc. parduodamos energijos. Be to, valstybės narės gali siūlyti kitus energijos taupymo būdus, pavyzdžiui,
finansavimo programas ar savanoriškus susitarimus, kurie padėtų siekti tų pačių rezultatų, bet nebūtų paremti
energetikos bendrovių įpareigojimais.

AKKU
2600 mAH

3,7 V

Reguliuojamo
židinio žibintuvėlis

Focus

  Energijos perdavimas ir skirstymas. Siekiama didinti
veiksmingumą užtikrinant, kad nacionalinės energijos
reguliavimo tarnybos priimdamos sprendimus, visų pirma tvirtindamos tinklų tarifus, atsižvelgtų į energijos
vartojimo efektyvumo kriterijus.
Komisijos pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į 2011 m. vasario
4 d. Europos Vadovų Tarybos, birželio 10 d. Energetikos Tarybos kvietimus imtis veiksmų, kad iki 2020 m. 20 proc. būtų
sumažintas ES numatomas suvartoti energijos kiekis. Naujausiais Komisijos skaičiavimais, atliktais atsižvelgiant į 2020
m. nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus, ES
turi dėti dar daug pastangų, kad pasiektų savo tikslą.
Direktyvos priėmimo procedūra jau prasidėjo. Politinio susitarimo tikimasi jau kitų metų pradžioje, o direktyvos įsigaliojimo - iki 2012 metų pabaigos.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/
eed/eed_en.htm
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1x3W
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Mažas žibintuvėlis

  Vartotojai. Sąskaitos turės būti pateikiamos už faktiškai
suvartotą energiją ir jose turės tiksliai atsispindėti matavimo duomenys. Pasak Komisijos, turėdami galimybę
tiksliau matuoti individualius duomenis, vartotojai galės
lengvai nemokamai susipažinti su tikruoju laiku ir praeityje suvartotos energijos duomenimis ir geriau valdyti
savo energijos vartojimą.

  Energijos gamybos efektyvumas. Numatoma stebėti
naujų energijos gamybos pajėgumų efektyvumo lygį ir
rengti nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus, kuriais
remiantis būtų tinkamai planuojamas šildymo ir vėsinimo
infrastruktūros kūrimas, įskaitant naudotosios šilumos
susigrąžinimą (angl. waste heat recovery).

h

LED

  Viešasis sektorius. Viešosios organizacijos bus teisiškai
įpareigotos pirkti energetiškai efektyvius pastatus, produktus bei paslaugas ir taip skatins energiją taupančių
produktų ir paslaugų paklausą rinkoje. Be to, kiekvienais
metais jos turės atnaujinti bent 3 proc. bendro jų naudojamų pastatų ploto ir taip užtikrinti, kad jų pastatuose būtų suvartojama vis mažiau energijos.

  Pramonė. Mažos ir vidutinės įmonės bus skatinamos
atlikti energijos vartojimo auditą ir dalytis gerąja patirtimi, o didelės bendrovės energijos vartojimo auditą
turės atlikti, kad nustatytų savo mažesnio energijos vartojimo potencialą.

Gam. Nr. 130304
46 x 151 mm
20
0m

Žibintuvėliai su
akumuliatoriumi

m

2011 m. birželio 22 d. Europos Komisija pateikė Efektyvaus
energijos vartojimo direktyvos projektą, kuriame siūlo
priemones, kurios padėtų iki 2020 m. įgyvendinti tikslą
20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą:

10
0

Efektyvaus energijos
vartojimo direktyva
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85
Lm

CREE LED
Naujiena!

Gam. Nr. 263820
spalvota

Savybės
• patikrinta VDE
• DIN EN 60454-3-1
• stipriai limpa
•atsparumas įtrūkimams
ir senėjimui
• galima rinktis vieną
iš 10 spalvų
• atsparumas temperatūrai
nuo - 30 °C iki 105 °C

Plotis/mm: 15
Ilgis/m: 20

Elektros izoliacinė juosta
Katalogų teirautis: info@haupa.com
HAUPA GmbH & Co. KG, Königstraße 165-169, D-42853 Remscheid
Vokietija:
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
HAUPA produkcijos teiraukites pas mūsų partnerius Lietuvoje.
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„Elektrikų Joninių“ parodos fragmentas

Elektrikų tradicijos
Bronius A. Rasimas
Kiekvienais metais, prasidedant atostogų sezonui, daugelis elektros komponentų pardavėjų rengia seminarus, susitikimus su pirkėjais bei montuotojais.
Gražia tradicija gali tapti UAB „Dogas“ jau antrą kartą rengiama
„Elektrikų Joninių“ šventė. Į šventę kviečiami elektros komponentų vartotojai, projektuotojai, aukštųjų technikos mokyklų dėstytojai ir studentai. Renginys vyksta įprastoje parodoms aplinkoje
– Litexpo rūmuose.Vyksta seminarai, bendrovės partneriai – gamintojai ir tiekėjai savo produkciją pristato parodos stenduose,
įmonės vadovai ir prekių grupių vadovai betarpiškai bendrauja
su lankytojais, o pabaigtuvėms kepamas jautis. Šių metų bendrovės organizuotoje šventėje - parodoje dalyvavo lietuviškos
bendrovės Liregus, Elgama Elektronika, Kvarcas, Vilma ir kitos gerai žinomos įvairių šalių įmonės.
UAB „Dogas“, savo veiklą pradėjęs 1992 m., yra viena iš stambiausių lietuviško kapitalo bendrovių, užsiimančių didmenine elektros
komponentų prekyba, turinti savo filialus visuose stambesniuose
Lietuvos miestuose.

„Taupiosios savaitės“ idėjų pristatymas „SLO diena 2011“
Tradicija gali tapti ir UAB „SLO“ (Sonepar įmonių grupės narė) organizuojamos „SLO dienos“. Įmonės vadovai sukviečia savo partnerius – tiekėjus, išnuomoja tvarkingas patalpas ir organizuoja
susitikimus su montuotojais, projektuotojais, produkcijos vartotojais. Šių metų „SLO diena 2011“ šventė sutapo su globalia Sonepar iniciatyva “Energijos taupymo savaitė” (angl. Energy saving
week, vienijančia 34 šalis) kurios metu kiekvienoje šalyje buvo
organizuojama ekologijos puoselėjimo bei energijos taupymo
akcija. Šios iniciatyvos siekis supažindinti klientus su energiją
taupančiais produktais ir sprendimais, kurie padeda kartu kurti
ekologiškesnę ateitį.

SLO suorganizuotas seminaras
Šią vasarą buvo gražiai paminėtas ir OBO Betermann kompanijos
100 metų jubiliejus. Verkių rūmuose buvo pristatyta įmonės veikla – nuo Vokietijos ūkininko, įsteigusio metalo apdirbimo įmonę,
iki plataus masto elektros komponentus gaminančios įmonės,
pasiekusios 400 mln. EUR metinę apyvartą.
Garbingų jubiliejų turi ir kitos Lietuvoje veikiančios garsios įmonės – tad galima bus tikėtis ir kitų jubiliejinių renginių. Susitikimus su savo klientais ruošia ir ABB, Schneider Electric bei kitos
kompanijos.

OBO Betermann jubiliejaus minėjimas Verkių rūmuose

Diskusija prie stendo dalyvaujant UAB „Dogas“ vadovams

Keistokai nuteikia UAB „Elektrobalt“ kas antri metai rengiama
„paroda“, kuri specialiai organizuojama tuo pačiu metu, kaip ir
Litexpo paroda Balttechnika. Vien tas faktas, kad taip tariamai
bandoma žlugdyti vieną iš Lietuvos parodų organizatorių, yra
keistokas, nes kokiame nors sandėlyje, ar palapinėje organizuota paroda kenkia ir asociacijos, kurios nariu yra minėta bendrovė, ir visos Lietuvos prestižui. Kai kurios Lietuvoje reziduojančios
elektros komponentų įmonės, nenorinčios gadinti santykių su
įnoringu „paralelinės parodos“ organizatoriumi, įrengia stendus
ir vienoje, ir kitoje parodoje. „Dirbk savo darbą“,- sako vokiška
patarlė, kurią man pacitavo viena iš Diuseldorfo parodų organizatorių įvertinus tokią „tradiciją“, be kita ko nusistebėjusi, kad
visa tai daro vokiško kapitalo įmonė. Šiuolaikinėje vadyboje noras ką nors tiesiog sužlugdyti, deja jau yra pasenęs. Gal iš tiesų
dirbkime savo darbus.
Elektrikų tradicijos pas mus dar tik formuojasi. Belieka tikėti kad
išliks tik geriausios ir patraukliausios.
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Pristatyta nauja Stasio Bilio knyga

Knygos autorius Stasys Bilys

Lietuvos energetikų senjorų klubas 2011 m. rugpjūčio 29 dieną surengė Stasio Bilio knygos „Pirmosios elektrinės Lietuvoje“
pristatymą. Knyga skirta pirmosios elektrinės Lietuvoje 120-mečiui. Knygoje pateikiami archyviniai dokumentai net nuo 1889
metų vienaip ar kitaip susiję su Lietuvos elektrifikavimo pradžia, įdomiai komentuojami ano meto įvykiai, paremti taip pat
tuo metu ėjusios spaudos straipsniais. Tai jau antroji autoriaus
knyga – 2010 metais Stasys Bilys parengė ir išleido knygą „Hidroelektrinių miražai Lietuvoje 1909-2010“. Pasirodžius jau mi-

nėtoms knygoms autorių jau drąsiai galime vadinti Lietuvos
energetikos istoriku.
Knygų autorius Stasys Bilys – ilgą laiką dirbęs energetikos objektų
statybos darbuose, vadovavęs Antalieptės HE energetinės įrangos montavimui, taip pat daugeliui kitų objektų. Autorius, turintis didelę patirtį energetinės statybos srityje, tikisi kad jo knygos
pasitarnaus kuriant Lietuvos energetinę ateitį. Juk nežinant praeities ateities kurti neįmanoma.
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Hibridiniai sprendimai
Jonas Burkus
Neseniai žiniasklaidoje pasirodė informacija,
jog daugelio automobilių gamintojų nuomone elektromobiliai taip greitai neįsigalės, todėl bandoma toliau vystyti hibridinių
automobilių projektavimą ir gamybą. Viena
vertus į hibridinę automobilių koncepciją
jau yra įdėtos nemažos lėšos, todėl viską
mesti ir pradėti gaminti elektromobilius
tiesiog neapsimoka, kita vertus - ateityje bus galima pasinaudoti patirtimi, kurią
sukaups inžinieriai, savarankiškai kuriantys elektromobilius. Nepaisant to, vistik
manoma, kad elektromobiliai įsigalės dar
šiame dešimtmetyje.
Besivystanti atsinaujinančią energiją naudojanti energetikos sritis taip pat ieško
įvairių hibridinių sprendimų, įvairių rūšių
energiją jungdami į vieną sistemą. Štai
JAV kompanija Enel Green Power savo geoterminės jėgainės Stillwater Geotermical
Plant (Churchill, County,Nevada) efektyvumui padidinti nutarė įsirengti 24 MW
foto elektros jėgainę. Foto elektros panelės bus įrengtos 240 akrų (97,12 ha) plote
ir užtikrins ne tik stabilų šilumos tiekimą
(elektros energijos vartojimas saviems
poreikiams), bet ir galės perduoti į tinklą
atliekamą elektros energiją (SustainableBusness.com informacija).

niu, nes be elektros gamybos minėta plėvelė, priklijuota prie lango stiklo, atlieka
ir infraraudonųjų spindulių filtro funkciją,
taigi vasaros metu bus galima sumažinti
patalpų kondicionavimo išlaidas. Kadangi
sukurta foto elektros plėvelė lengvai tvirtinama tiek prie lango stiklo, tiek ir prie kitų
statybinių konstrukcijų, tai labai atpigina
jos instaliavimo darbus. Tikimasi šios technologijos greitai paplis.
Energijos taupymo rekomendacijos dažniausiai taip pat siūlo priartinti energijos
generavimą kuo arčiau vartotojo, todėl
atsiranda technologijos, rekomenduojančios išnaudoti kompleksiškai saulės, vėjo,
hidro ir net geoterminę energiją. Aktualūs tampa ir elektros energijos kaupimo
įrenginiai.

Tyrinėtojai iš JAV Masačiuso technologijų
instituto (Massachusetts Institute of Technology) neseniai paskelbė, kad sukūrė technologiją, kaip pagaminti ploną permatomą
plėvelę, kurioje įkomponuotos foto elektros celės. Minėtą plėvelę belieka priklijuoti
prie esamų langų ir sujungus viską į vieną tinklą gauname foto elektros jėgainę.
Sprendimą galima taip pat laikyti hibridi-

Jau ir Lietuvoje nesunku rasti entuziastų, įsirengusių buityje įvairias hibridines
energijos generavimo sistemas. Labiausiai
paplitusi yra vėjo – šilumos siublių – saulės
kolektorių sistema, jau dabar atsiperkanti per 4 – 5 metus. Yra bandymų prie šios
sistemos jungti ir foto elektros paneles,
tačiau tuomet atsiranda problemų - norint perteklinę elektros energiją parduoti
į tinklą (nevienodi supirkimo tarifai, apsunkinta apskaita, bei elektros gamintojo
statuso įteisinimas). Kitose šalyse mažieji
elektos energijos gamintojai naudoja taip
vadinamus žaliuosius energijos apskaitos
prietaisus ir vieną apibendrintą tarifą. Taigi atrodo, kad ir Lietuvoje laikas pradėti
peržiūrėti „mikroenergetikos“ problemas
– nuo mažųjų generavimo priemonių gamybos, jų montavimo ir jų gaminamos
energijos tarifų bei apskaitos sutvarkymo. Valstybės parama mikroenergetikai
per sukurtas darbo vietas greitai atsipirkų, o ir pavyzdžių apstu – pasidairykime
kaimyninėse valstybėse.

Siūlo gelbėti Vilnių

Sunkus klausimėlis

Susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas siūlo pradėti derybas ir konsultacijas su Baltarusija dėl galimybės statyti jų
branduolinę jėgainę prie Drukšių ežero.
Premjeras A. Kubilius atsako, kad tokios
derybos vyko, bet nutrūko dėl porinkiminės situacijos Baltarusijoje.

Uždarant Ignalinos atominę elektrinę dalis
įrangos, kuri yra nepaveikta radiacijos, galėtų būti panaudojama pagal paskirtį antrą
kartą. Kas numatoma daryti su IAE turbinomis ir generatoriais, ar numatoma juos
parduoti ir kokia galėtų būti jų kaina?

Ežerų šildymo problemos
Vilniaus merui Artūrui Zuokai nepatinka, kad
Lietuvos Elektrinė šildo ežerą ir siūlo artėjant
šildymo sezonui dalį elektros gamybos perkelti į Vilnių. Iš tiesų Elektrėnų jėgainės modernizavimas nėra techniškai gerai apgalvotas,
nes nenumatytas ir net neplanuojamas šilumos transportavimas į Kauną ar Vilnių, nors
bandoma šilumines trasas pravesti bent iki
Vievio. Ar nebūtų buvę geriau naują energetinį bloką tiesiog pastatyti Vilniuje?

Tai visai papasta

Tokį klausimą mūsų žurnalas 2011 m. rugpjūčio 29 dieną pateikė Ignalinos Atominės
elektrinės Komunikacijos vadovei Daivai Rimašauskaitei. Atsakymo vis dar laukiame.

UTU pakeitė adresą
Elektrotechnikos įrenginių ir komponentų
importuotoja UAB „UTU“ persikėlė į naujas patalpas. Naujasis adresas – Kirtimų
g. 33, LT-02244 Vilnius. Kontaktiniai telefonai ir el. pašto adresai išlieka tie patys.
Daugiau informacijos interneto svetainėje www.utu.lt.

Atsiliepdamas į mūsų žurnalo publikaciją
Off Grid (2011 Nr.1(9) inžinierius iš Kauno
A.P. atsiuntė nuotrauką, kurioje matosi ant
jo sodo namelio įrengtas saulės kolektorius, veikiantis jau 12 metų. Iš keturių naudotų plokščių plieninių radiatorių ir jau
atitarnavusio elektrinio boilerio surinktas
įrenginys pilnai patenkina 2 – 3 asmenų
šeimos karšto vandens poreikius nuo balandžio iki spalio mėnesio. Artėjant šaltajam metų laikotarpiui vanduo iš įrenginio
išleidžiamas, o pavasarį vėl pripildomas.
Tokį saulės kolektorių gali įrengti bent kiek
prakutęs santechnikas.

Branduolinių elektrinių
uždarymo problemos
Lietuvos ekologinė bendrija „Atgaja“, Rusijos visuomeninė ekologinė organizacija
„Zelenyi mir“ ir Baltarusijos nevyriausybinė organizacija„Ekodom“ rugsėjo 12 dieną
suorganizavo seminarą atominių elektrinių
uždarymo problemoms aptarti. Seminaro
diskusijose buvo akcentuota, kad niekam
iki šiol nėra pavykę uždaryti branduolinę
elektrinę taip, kad jos vietoje liktų tik žalia veja. Be to, grafitinio reaktoriaus RBMK
1500, kuris buvo sumontuotas Iganalinos
Atominėje elektrinėje (IAE), iki šiol niekas dar nėra ardęs. Įvertinus objektyvius
sunkumus, su kuriais susiduriama ardant
reaktorius, taip pat labai svarbu atkreipti
dėmesį į šalies korupcijos lygį (juk šiame
procese sukasi labai dideli pinigai), politikų naudojamą slaptumo ir „dalinės tiesos
skelbimo“ taktiką (taip buvo net ir su Fukušimos įvykiais). Įvykiai, susiję su Energetikos viceministro R. Švedo atsistatydinimu
bei po to sekusiais įvairiais valdžios atstovų pasisakymais, patvirtina, kad dalinė informacija tik didina įtarimus dėl vykdomų
darbų skaidrumo. Seminare buvo išsakyta
mintis įkurti visuomeninę tarybą su pakankamais įgaliojimais, kurios darbe galėtų
dalyvauti tiek valstybinio sektoriaus, tiek
visuomeninio sektoriaus atstovai, galintys
sekti visų darbų ir su tuo susijusių išlaidų
panaudojimą.

Balansas

2009
2 ketv.

2010
2 ketv.

2011
2 ketv.

2011
2 ketv.
su 2010
2 ketv.

Elektros energijos gamyba

3.03

1.03

0.89

-13.0%

Ignalinos AE

2.18

0.00

0.00

0.0%

Lietuvos elektrinė

0.25

0.40

0.25

-37.2%

2009
2010
2011
I
I
I
pusmetis pusmetis pusmetis

Balansas

2011
I pusm.
2010
I pusm.

Elektros energijos gamyba

7.38

3.26

2.42

Ignalinos AE

5.05

0.00

0.00

-25.9%

Lietuvos elektrinė

0.56

1.23

0.41

-67.0%

Vilniaus elektrinė (TEC2+TEC3)

0.02

0.03

0.05

48.6%

Vilniaus elektrinė (TEC2+TEC3)

0.32

0.48

0.43

-10.6%

Kauno elektrinė

0.09

0.03

0.04

2.4%

Kauno elektrinė

0.39

0.26

0.30

15.8%

Mažeikių elektrinė

0.05

0.03

0.03

-9.3%

Mažeikių elektrinė

0.12

0.07

0.07

1.3%

Klaipėdos elektrinė

0.00

0.00

0.00

-13.3%

Klaipėdos elektrinė

0.01

0.02

0.02

5.6%

Panevėžio elektrinė

0.03

0.04

0.04

-6.6%

Panevėžio elektrinė

0.09

0.11

0.11

1.0%

Kauno hidroelektrinė

0.09

0.15

0.11

-27.3%

Kauno hidroelektrinė

0.18

0.26

0.24

-6.0%

Kruonio HAE

0.15

0.16

0.13

-21.2%

Kruonio HAE

0.33

0.42

0.27

-34.2%

Mažosios hidroelektrinės

0.02

0.03

0.02

-16.8%

Mažosios hidroelektrinės

0.04

0.05

0.05

13.8%

Kitos elektrinės

0.09

0.09

0.11

31.9%

Kitos elektrinės

0.18

0.22

0.24

9.6%

Vėjo elektrinės

0.03

0.04

0.09

146.1%

Vėjo elektrinės

0.06

0.09

0.21

139.4%

Biomasės elektrinės

0.02

0.03

0.04

12.4%

Biomasės elektrinės

0.05

0.07

0.06

-13.1%

Saulės elektrinės

0.00

0.00

0.00

Saulės elektrinės

0.00

0.00

0.00

Elektrinių savos reikmės, MW

0.25

0.06

0.06

Elektrinių savos reikmės, MW

0.60

0.20

0.17

-4.7%

-14.2%

Patiekta į tinklą

2.78

0.97

0.84

-13.6%

Patiekta į tinklą

6.79

3.06

2.24

-26.7%

Kruonio HAE užkrovimas

0.21

0.22

0.18

-20.4%

Kruonio HAE užkrovimas

0.46

0.57

0.38

-33.0%

Eksportas

0.69

0.03

0.32

844.0%

Eksportas

1.68

0.38

0.67

78.7%

Importas

0.44

1.59

2.06

29.5%

Importas

0.48

2.94

4.02

36.6%

Elektros poreikiai

2.31

2.30

2.40

4.3%

Elektros poreikiai

5.11

5.05

5.21

3.1%

Nuostoliai elektros tinkluose

0.21

0.19

0.17

-8.3%

Nuostoliai elektros tinkluose

0.53

0.49

0.46

-4.7%

Elektros tinklų savos reikmės

0.01

0.01

0.01

0.4%

Elektros tinklų savos reikmės

0.03

0.04

0.04

2.3%

Galutinis suvartojimas

2.10

2.10

2.22

5.5%

Galutinis suvartojimas

4.56

4.53

4.70

3.9%

Elektros energijos balansas TWh 2010-2011 metų II ketv.

Šaltinis: nefas info

ct/kwh be PVM
26
24,90
24

23,56

24,09

24,19

24,19

24,32

24,19
23,71
23,24
22,90

22,03
22

22,03

22,05

22,30

22,87

23,02

20,77
20

20,71

22,35

22,37
22,01

22,40
21,51

22,50

21,64

21,98

22,07

21,14

2009
2010

21,17

19,83

2011

19,44

19,33
18,91

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje be PVM

gruodis

lapkritis

spalis

rugsėjis

rugpjūtis

liepa

birželis

gegužė

balandis

kovas

vasaris

sausis
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Šaltinis: www.regula.lt

K a r št o s d i s k u s i j o s e n e r g e t i k o s t e m o m i s
www.nefas.eu

